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 هانا تشا همر ندعو نيعاصلا لصمبب مّمحا ةم

 كرنك حو نمعرل ابار بح قل

 ةهطع ره ىلا عت هلئاءاسكم عمك لذ نحن رمناركو هرد
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 ها را ريتك ا مينبلا لش هو هند كاو
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 اباضتؤ ءاليحا !نص عاج مدصد قو ال ومرشص و ورمم كلذ

 - ودم اهنهانم ف زاهي دق كلذ نصمم كو ةريغكاشك
 اهبل ا ريش ااًهاو هامل ا رارسسا ىلا «حداولا قدرطلا

 ىاع مواد نم لوف ءاف اهب اكربت لامجألا ل يبس نع نألاا
 برا لفن ض هوحريام لانو بهل ١ كلل ذ نم ىاراهتارق
 صاط هاه تح و هاصفماوؤ ورح تلا ذاع !ابصاوخرمو

 كاد نمو ل تلا 37 لو ذ ءاب كرع سضيرم ا ردو سس

 كلذورتحأس نم ئرج يجول ' سرضلا ىنع تقرفادااهن ا

 لامر هيلع مضي نا جدر ا حول ىلع ناسشءالا بتكي نا
 ط حز ورهذ جعبا دوعو اراهسمب هباتكلان وكتو اًرهاط
 : ل ةارعو ذهلاو ارامسم لاب دشدو ف اللا ىفول ا! ىرحاىصهو

 عضاوومهو مل الا بعاصلئسو ةرعدخ املا أرجو فرح
 ظ ْ للزي الو تركو - ئزتسره مل الا عضوم فخ هعمبصا

 :, تو قالا فركاىلا رامسملا ل قنالاو ىكشننأف هعسسصا
 لوركا ىلا هلت الاو دش ناك رلاس و نير هةحمس افلا

 كلازيالو هلاسو تتازثالت هك افلا ءرفو ثلاتلا

 ااا در ةراعلام ىلا لقزن رفا فج ]ك هلع هاسد ا دكه
 ا قش دؤرالا اهزخا ابا دعو مركز

 هات ةرم لهل ادد ًاتسا ن 2 را ا

 ريعو حابرلاو سرضلا معان ثالذو نر داك رازو

 اوهررمو ىلا عت هلدا ن زهاب ةرصانحلا ف ةسدكل او صم اك

 انما
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 ش طول تنر خام. سدو هل برام مزمز ءاملا3 ماسو ريلع

 هنن اكت ضف دجاحو ةرهنكبراو ىدجا تزد اداابا

 دمح ةردنوبراو ىدحا اهارك نما امضنا تدمسو تن اك
 دمد ةماهد ايب نود دما ىتكحلا مساق نبولع هيقغلارو

 ينو داع دجاح و كلد تلعفم 2

 ّْ 0 توبا نع ه ا رار

 ظ مهسوا نسال انو ضو سيل أرق نمن ١ كسبو ريلع رو
 ئرادلاىورو ةرينكيناركو ىتح 2 ريع

 ىاسوبيل 'نا ئيعط لاو ا. راسل ١

 ول 0
 7 ار دصو نبل ءارَفنملاق كد

 امو 3 م اهارونمن !مهنممن نعو محن اوم

 كلل دكل زي مل لمللا لااهازف نمو يللا ىلا اًرورمسص

 سي ةروسيق نا معا :ال يحل ض حد هر حاصلا ىلا

 عصاوم رن ارث ىف رد ااكاركذو عض اوم "رعد را ىف نمضرل ارك
 الكف_رس ةروس هارف نم كلملا_ دل راب ةروسو هلزكو

 ركافاالكرؤمإلا ديلا نم ابصادةعزمجلارل كولا
 ظ ل اراك |
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 كبرابت ةروسارقاذاو ىرسيلا ديلا صا مبصادقع ةلالجلا

 ةلالكالا ءاج زكر ىلا نماٌمببصا خو نمل ارك ىلا ءاجاذك
 هديحاح ترضق كل ذ لصق نام اق ىرسإلا نماشسبصا وو
 مرحالاوريجالا عديالو هللا ىتيلف رنوعد تبسيجساو
 020 يل اونلا ىبعرصننحا نم عل املا ٍ او دّدعلا نوكيو كلذ هكر

 انكار مارا ,لعردا جرغي نا بلص مل اق ءازيعلاصجن طخج دجو و ظ
 7 تاعي ند ةيديارس ياس

 نم عارعلا دعب تنإو عبرا لون من ىشب مهيب فرعي

 جرتملان اهس نوي ديو بوركملك عر دقنم لا ناعبس ةءارقلا
ونلاو د اككلا نيش اخر جح نس ن اهجس نو زج لكن ع

 ار 

 حرمماي نوكش لل كو نااثيش داراازا سر اكجس

 احرف ى جو جوع حض لوفن رن تاع ع يرا اطونود جرو
 2 امس وع هللاىاصو نيرهازلا محرأأي كتمحوب اًنبحاع

 اذ اىوبلابيحا سابحلااوب ا لاهو ةرك ل ع

امت ارم عسير يتسن ركم لب سل هروس تءارف تدر
 اق

 معلا انك و:نورصنبال مهد مانيشعأف ىلاعت هلو ىلا

 1 ظ انلا نيعانعو بح ا هعاخ ف هريسو هريس ق هروب نما

 ا تاعمحاكئاغفحاو نايعابلاو نيدساكابولق و نيرلخ

 ”عتلوغمل ادام م : ري دق سلك ع كلنا دسك خورلا

 ارق م اوح ءاضقب و مركهللاز خو نيمركلل ا صلصحو

هرركو ملعلازيزعلارعد د كلذ ىلا هلوكىللا
 مشعة جبر اا

 ا. م نيادسا اضن اخت هيب( ا --يسسمج - رووح "خل مم دي م/ظسوا دع تا -ب 3 دوجخ دتكععصح تا

 7 - سال ميشُُلمُلامتلتملابا ا 07 00-7١7 اتا - ل 2 2ي- - 2 3 .

 : د - 2 : 1 3 8 خ4 : 2
 7 ى سا ناو 2 2 . تيد تم مسح تيت حر يع تي ع. هى
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 ارفازاىلباعت:

 يا
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 أم خنراسلا عضاولا لارض نم كلمسا قا مهلا قرش
 تفقاآرف امن ثارع ثالث لفل عيمجنع هب تسيح

 مشع هتسررلو مهر بر نمالوق مالس كى اعت هلو

 مشم اهتنتقو ايئدلا تاذا نمانهس مهلا لق مث ةرع
 وسلا قلخ كذ دلاس يلوا ىلاعن ةلوق غل ىحارم#

 ىن لكرت ىلبمهلثم قلك ناىبعر داقد ضر ءالاو
 ثالث اذكوا ذك عذر سيدو ا ١ اكو ذكى لعن ناو ع

  اومسلا قلخ ىزلا سلو ا هل وك ىلا دل ل زيا
 ف عيجرترش كلب هلْ قاع ناىفعر دافي ضر الا

 لص ةروسلاوخا ىلارقشو ىذلا سدلوا هلوق ىلا ةجبارر
 . ديت ان دميسىلع هلل اىاصو ىلاعت هللا ءاشننا اتفسلملا
 تيملاعلا بر هلن داو قعرعو بحياكم سو هلا هعو
 ىسركحخ ازيا لضف قف ةجيارلا ةدئافلا
 لاق ميو هيلع هلن'ىؤص شاك وسر نا ميعصلا ف تبث 0

 اا ١ هد املك عاب ىل رخا ةينع هل ىضر بعكلا

 ل ا لا
 ميهعصلا د دكا كل ذلو دز م ا ابا ماهل !كنهيل ملسو

 قاع مسو هيلع هلي | وص ىلا هلعجامل ةرسره ىلا نع
 |0000 د نسل نب هن لاء
 هسا باتكف أيا كهلعا الا هل لاق ةكلاغلا ةزيللا ى

 معندلاق ناطيش كررّتسال ةليل ىف اه.

1 
 3 م

 ناد
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 دلل | !سوونبلا ةريرهؤباربخا الف يسر كتحلا رياض لاو
 ثنو بو :كوهو لو دنض هن ااما لاق كلذ ,هسو هيلع +

 اللا نأسف و ءزمووصقم ااذهو لوطرنوو روهشم

 ةياآرق نملاق نا مسو هيلع هللا نص هللا لوسر نع

 ناالا :نكا لونحر نمرهزم مل تادصإك ب سغ قىدركلا

 هدادررشو هحتافلا عماهتأرت ف دروام قأبسو تومي

 هدخسب ىذ مزيل مكحأ درواو كلم لا كلاممعللا لو
 خو هيلع هدا ىف ص ىلا نع سابع نبا نع اكجحص اني دع

 ل اَّمْف مالسلاو ةالصلا امرلع ىسوم ليريج هل لاقزبا

 ةالصركرسد لاق صلوّمدو مالثسلا كب رعب كلر نا هل

 تكور سفن زكي دي نيد كدا مدقا ىلا مهللا ب تنكم
 ضرالار هاو تاومسل اله اهب فرن ةئرطد ةظحو
 فدي نيب هليل امدقاد ن اكدك وا ََس اك دعو ور هئثلكو

 كاارهالا هلا ال هلي ا هذككلذ ءالسو هلكك لذ د دع هلكك لو
 تمءاذ ماظعل ىلعلاوهو هلوق وهو يي ًالارخاىلا مويفلا
 لكى ىلا دعصي هعاس نورشعيو ةجئرار اهنلاو لسلك

 (مال 'فشمد وو زوصلا ىف خعبح ةنسحجطلا تحس

 يس يدم يه هلئادمجر قوبلا
 مس حل اذ ارض رعب عرف تع هم سمات نس ناطر

 مل ةلاح هبلث نم دجو لاخ عضوم ف وام وي نم

 مل بيتس ا ةلاكا كلن ىف ىلاحت هطااعر از ءاف اه يمي

 و هون جل عفر ةادالا نل
2 
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 اضربركا نم ء) لصتح ةرعرشرعت ء النو عمد اُم الئاهارو نمو

 ةييبرعف ددىلا اذه ىلع موه عمجاامو لاق هيلع ساهي ال

 دعوهو امظعاركس ددعلا ادهن اماع ا لق اوبافذ
/ 

 لاعمحا مهيلع هفال فان (تاراض ايي الا نم نلاسسرملا

 آل ا عقال اذ نزلا تملا ظنم اص اذ دعو
 0١ ضد ردي وهاد دعم هللا نزز ءابهريشكة كم كرذ

 |١" لبو هيلعمررا قبصللا لوبسر باوصانم مهنردع

 ريو ةيالاهذه أرق نه دموي راضكلان مم هفاعضا ابلغ
 ١ 2 لوس اهريطو هحت افلا نم ءآاهسءلاوا تايألا نم

 هسا د ءاب تاريخا نمهل لصحيامب ادها طحت مل داون و

ا هاير انطل اسا
عت هلدا ءاشالا تانك انش

 "0ك ا

 بحي ايم لسو هربحصو هلا ىلعو نان ميس بع هل 006
 فلاز ىلع نيلاعلا بر هلل دمحتاو ئسمانر

 ابومر وسو ءلزملا ةروس لف قف نبع للاب نقدر

 ميلعمرو وصلا نع فقدمرتلا مامإلا هدرواام كلو نم

 يف فج هنا نا نالت نارصل انم روسنا لاقزبا هسو

 ثسالم ا هديب ىاذلا كرابت ىدو مل سارعو م ابرعاصل

 "اضع برضا سابع نءانزع انمي ارك و

 أ د افريف ابا بسكب ال وه و ربو ىلع ؛ابنح سو هيلع هللا فص
 ميلعمردا بص ىنبلا ى اها يرق حب وح كلما ةروس ءارمد ناسا

 يف مئيريلع هدد اص ولاالاتنف كللذب هربطأف م تسو
 -ىناطا

 ا جمدت ..و 8

 ب عج جوج 2 هد وع تن ب

 96 4 عصب نحو ا حلا 0 يو نوم ربع ع" وباع اس 1 3 يك

 عرج سال ديو ا ل عا : : 1 0-5 . ا يي

 ا ا 1_2 م ا 6 نش ةيدوتإ دهون ع ا ع ا 031 3
 2 م 4 مع د اول 7 <

 3 تاو كا رز كا
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 0و١

 دوعن انعو ريقلا بادنع نص هيجان هيما ف ةعداملا

 دق :نيلركاهازه نم ةارونلا ق ب وتكم كلم ا ةروس لاق
 ل رم كإملا قا اذ اربقل اب ادع نم ون امل اى د باصاو را

 كلام لا ةروسو همن ناكدفك وع لإ مساو مل لاق مسار

 ىىو ن اكديم ىع كلف ءل لاق هدطم لبق نمىفااذاو

 ىعالبلا لتلاق هيلهر لم نمق١اذ او كاملا ةروسوو

 ضع نعي هابلا ركذ و كلام لا ةروسبب ىل:موتين ن اكد قف
 ةزابح مت جرتحل اق نا ديب ز ني دمله نم ءايلوألا
 لبللازر عدو سال اححرو تنك دامك بما يبرد

 نهج رح حريقا لخو بلكةدوصوع مونلاف اصنعتتيار
 امد كتصكامرل اهم جلا نيعلا روعا ثرلي ناسعت
 يكتم >احاو سل ةروس نب عش ٌؤس تلا دصق تدرا

 ىرخ+ال ا دنع تحد هكوابت ةروس ءرمل ن اكول ىل لو

 ,يلعرت| وه صونلان اهنع هللا كد اجزعكذمتلا ىورو

 تكرابو نات كل الي زن لا رد ىو ماني ال ناكل سو

 الاف اصرخ ا مزعهددا ىعر ل تاو سابك نعف كلما

 هبجرو ئّيسبا وه ريعوع ًادضف نييروسلا نيياطن ا
 دّملا هزيل فاو نك ناك: ليل ىف اهارق نينا شا نعو

 كور ورغسال ورضع اصرعدي ال هلدا ررهحر سو واطناكو

 رتواي دزواي مث اداي جاي لاق رس نيتعكر قاهارق نمن
 : ظ دلع صان دا رع ىو دمصاد دها اب مدك اي

 ْ ءاعرلا ةءاق“ ل



 ا

ولاا زو قيطعرتلا ركزو هل هللا باجس ! هّصاعهلن ا لءاسرمُت
 ةيلا

 . لكى كذما ةروسأرق نمن ا مسو هيلع ةللا فصلا نع

 ةلبل لاه ارق نمناو ربغلا قاهبحاصزع ل دايت ةجتلبب

 - سابع نبانعاضيا ذو ريكو رككماهو تاذاتفلا هربغن د

 كمجري ىلب لاق رب حرمت ثيب دج كح ١الا لبحرل لاق هز 000

 فلله ااهيعو ًانظفحاو ءلاملا كراش ةروسأرفا لاق زا 3

 ةيفملاسءاف كلن ار يجو كليب ناسينصو ك دال وا ينجو

 بلطتو اهزر دنع ةميعلا موي اهبحاصنعل دا ةلداجاو

 هنا ىو رقوصُو تن اكأ د١ نانلا ب ادع نم هيض نا

 | 0 ساس ادعسر اللا يقلي ا دع نتانهح ا
 قدا نم ان الكي ق ف نوكئاذا تددو "ا

 لالهملا ميو ر دن كلم ا ةروس ءارق نمن ا كولا صج: نعو

 1 اول هش 17 ريخ ]كم مشل اكل ذ دان [

 نارشحا ةروسرئاوو نمو ةشلاثل او ةناثلا و ةليل لوا 2 دال مرر

 كدئاعلا ديك كو ءادعالا نمنس ١ اه ارق ىلع واو رم ظ ؛

 هسعملد اوض روع مامال ل اكو نم اضل ار وصو ا ظل رك و

 دال اوك ن اقف كل د نعرف مول كتحاهررغب

 لد ةكحناضعب لاقو ةرخألاو ايدلا قاهتأرقف نمار
 ' ءامنمانيت د واف بعتن اًرياغ

 ظ نا ةبعل اه داض صخب ن زان

 رحاو نار لا هروسلوا:نم تاي اريشع ىلع ارو م ْ دارقلا جر ام
| 

 3 1 ا : : ا ناوألا. ١

 "1 ورم ع ءارك مر ا هرم ذألا صورو

 هد ىا ىرع



 3" ٠و 9

 راءاس نارك زسهلا ةروس ال انسو كاتبا نطلب نا | 9

 1 سس جول طونع نورفاللا ةروس أوف و عمو رفع الا مسارسا اد او < |
 ا طخ كلذ ترو مونلا ردو (نسمكلا يلع ولم امس فك ١
 ا . ريس علا دصو ريد هكا برك ود ؤد (قءاردلا صون 7

 ١ ش ةرداعلا نيملاعلا بر دل ىاو يطريو نك اكو ضد لا غو
 ١ نقلوا جوان رون ٍءاراعا ١ ابرفمر وس" ةوفاولا روس ضف حمو أسلا ظ

 ١00 ١ «مرلاؤاشنو نم َوفلا نو انها بلع ريدك :يصاخداوطعاسس
 ا ظ منكربا صر عر عرس اوك ن ىع

 1 : هل زاد كتان هعقفن 0

 ظ غانو تزيل نبي دنوىئاولا وس ةاقد ئوَإنُفو و فلا نر ا كرسك ادوحسم سا
 ملعل فى دارلا ةدوس رت نس لاول الل دعس
 ١ ماه طووول باتك ربا دبعْلا مالو اننا 00 ميم م

 0 9- وقاولا ةروسيارق نم راقزرافسو يطع دناوص يبلا ما اعوفرم
 ' ]| :كوا(ومارف نما ايلا ع اقو اربأ قاف مممضت م مورق
 ظ 5 لد ف اصوصمى واه تضم دهاو سلك عمم نيسراو
 و عرسامردؤ نم ار اه هز ارفنم وا خو (رق رنا بلشب
 ا نولاوكرلابفك رين ةروسشلزكو دوي غررسع ون رارععلا دون ان اف
 1 وب ىكس نإ كلو نع نؤلاو قزرلا بزمج و ةرويسه
 ١ ليج نب صوف وار يبكلا ولا مادالار كشلا اس اذلا
 ١ رولا ونل ىع 700 1 ةارد نثر نكإل : عراف لا ةدس
 ظ يفتي زسأب مزللا تاير ابك املا كر ايلا#عدلا انس
 ا اعراوم ةداددهالا ارا ان قدك نف رحارزك قنكب الو
 1 املا لآ قرطلا ترسناو كف الا ل املا تباضو ٌدلانم الا
 4 ارىاداضقل ور ثايعإ

 3 5 كدفمتت 23 د : ث : ' 2 ظ 1 7



 مورفلا

 ربًاضفوتزس

 ارا ارت , ادب ربا لا جياحرل تال نم نا ءاهادلاض عد طخ
 .مموتم ا ءاعرلا ازد نوعين مم غم نيدبر او كرها «انل نإ
 ةأسك نا يضفنارزب اف ,تجاحردلا لامسو مر يور ار يرحا ”ةركذ
 ضعب طخ تبارو سارع مكرمو توكذلاةو لاق لافتا
 تار كان مشن ملاو قرم ةقافلا ةارئدبع بظاو نم ءارعلا
 كلل نكد( كون م لعبا اف ةررشع ىرحا «اءلزلا اناو

 0 00 رمنلاو ئلقلا ثمل

 زف
 تيدايل

 كالو رزياضت

 ' مدي دب قرر م وملاك لد ءميلع/دريرا
 ميصضفلو رينو بولهلا ل نيلناو صوملا كلذ ربك اوم يضل
 لا نع لوربو" والام . اضفلا نسأبلو هاف ءارعالا دبع

 فرست ميلارل

 مهارفت جادا نزواللا انوا اب لك اورهماوت لاق نا بادؤس
 انريسلعردارصو تجريد رولا نايقني امرداق يفلاو

 نيمار ديار طرب و 0 1 يعمد ا
 ؛اج صالخ ١) ةرور] ضف ةيوب اسسلا ةدساغلا
 ةروسرات نا وسو مدلع دا دصرئلا نعواكدلا كيرا
 اهون ارق عك :ب اهصلاض ون ناو ناقلات ل ركب صا|خالا
 .اهوجالالاقف كيد نعرسو يلعردا مصر بلال اسف :ىكرزنو
 كورو ناك لا اسإبا كبح كور يلعملا دصوبلال لاق
 سلا رلعإب ربج نا لاق نكيرنا ضر ل هامل ىلا ةماماوبا
 نم اهلا نيوبس و توبنب وسو رو للعبد ا طصوبلا#لا
 لان واوم ب :بواعم ةزانم 0701 يا
 لابجادعد انهزبر بج ووو مو رلح لا دعا لوس حجي
 ميضو ندم ايا سو يلع ردلا لصردلا لور رظن تع _توصاون
 ظ 74 .ليرجا مو يلع سال صراف :يواوسر ع كيال لاو ولا
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 1 اًمكارو ادعافو ايا دهارساودإ ةواوب لام رو هَل

 ْ عالاخدل دو وبما اكن تاي ناب
 , دردو تْفنبو د 'ةوعلام عم | تكتب سى يبلعسالصذا
 ْ 1 تاو ل مكمل ذيرمأبو اعهو ْن 31 /اذا م وملارنع هوسصياع ايوب حسيمو
 1 ا رضا اب اه ارق دع بظاو نم (وغولا ضيف راقد

 ا كعأو يور نرىظوا م اموهتو صارو نمو ةزدالاوايندلا
 ا را هام ازا نع 4 معارك ا نس تاًضِإرلا تابرال اضن
 ١ تردممو فلد نع فد ال ص( / صان لوم نإ قلد ةروصؤراف

 / ةيامرصاب اق نم نان قئازم ل يكلات ءاراعلا سعب طخ
 ١ مطر 0 صو عوجاذ املستبإ ىم| عم نمي زكو امي

 2 هود ار ىو دم ا مركبلف غولف نذاساالا نالا ذر ههضو طبع تار
 0 / ل ىضو عزعالو سطعو عوج سادعت يري ن اه عاطتساام :

 1 ري ٍِس ا بئرا قز ءصالغ الا روم بتتكلم ذارم ئ

 ظ دلال اصر ىكشو سرع ماوفولاو شالاو نا ذم ةكرزتن ام
 فل ارق * اه ىرازنم تلفو ١ ذارلراقع | رس رلعربارص

 0 07 ارك ذو قررلا يلعمسا عسوو ا صالمالا

 ظ ولازتفزروإ د وس ارخرغو بج ةصرل لوم ةركر ملا
 ' : 00 مطعص نم نمار همك نون مل مش تولى زلا,ضرةدعاسا

 ا( ١ لماما ر او رس نزوك يح ايومكاجإ الل |تلصو ملا ظ
 ظ دو صالصالا عروس صفو سرع نيه اوك ف اباتكتسإرو

 ميصاصو 000 وم يطاتترالاب ةءلر |
 ٠ ب او ضربو 2 50 -و4 0

 مورلا كلا ةنأع وصرخ نا كند ا نع راهن اق د كتم (ئلا ٠ ظ

 و يجو د



 نا اهنا ضر :طافو بلاط ند ىاعر هالو يلع
 دارج او نين لو انالُنرسسا ن 6. َن ى-عجاْضلارفادنع الوفي
 رح كدامرل لزاقو نكن لد اوبرا ارهلاو نييرلو الث

 نيَمص ع ليل الو ادؤكر بام نصيصر لا مد اخ زب
 | 2 ءامعالاو قبلا نم ةركرإ امنع لاز كن ذ لع باو نك .
 ا وى ورب دور سلا فاشلا اق 11
 00 ا اس لس
 0 عفتسا انو مص ايو عمود رب ءزغتيو نم ةوىلاد

 و تاحوالؤمل ع كلف اثر ل فك لد] مقل موسم نع
 هش اذا كوكا ون اللو ىلع دار اصورلا نإ سم

 . الو لؤآلا| نم ك3 اناواوان اًومسو انف | يززاوه ارزاق
 نمعآرد نم ارا اوزعرسا ضد رعت نبرساربع نع ىو هام
 (ه اولا ىلكو را لوس ع "رص سلا اناس ارفرلا ىؤإي
 ى الا نعرسا هس اوراس نال 4

 برجا وسر داع تال 0
 شضيلونز تولت مالم | رثئركت نك اقر موضند نكي
 قراطلاو ءارسلاو 011 ء ازد لات دوا إن نيماصلا
 تلومشلاق ءلتع هزي صان )و هوم نس لايف كلقت لوقا
 ظ ئم نإئيكاصلا صن ئعو ملا ن دإب نع عطقناو كلذ
 ا الاملا اولعد اونما نزلا لل ىود زيعءارف -
 3 ارزيللاب رك هل لفات لودو نمركلا هي

 1 7 ترضوو مصو عاجل لد  بصرفو 5
 7 و ذرسلا نم ةيد م نما وتوزع ءارسإلا ةرونم صار

: 

 مالا 2



 هادا

 مهيب اقو ميش نأ لارلامو هرلووولارسا ظفحُ او ظ

 سارا انرومادزب مان قشره اب نمور ممؤد ردع او نم
 [لعلادلإءالا ةوخالد لوعالو ابكولا وثورلا ائميضو
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 راقت ممل ةلقءااعا عبوش رلعر نار لاو ةالصلا
 يلا ع نوفصن كلامو ران رق وزع اثن عا تدرااؤارل

 نسا قوم ةموكع /ا١هرنس سوموبا ظف 4 بفورز ةءالا
 ةةرذع يارو مأ ” للمرنم ذا ارواسم صر او لاق نا سابع
 ريش م بقص أو ادن لوقي [قرقا زوال 9

 للعم انوف مرا وجر نم شر ؤزاو لكم ءانلا ذهن
 1 ظ ١ انو يرانا اوه فيي هيلع نأ وما

 ا ظ راش مان نإ دكار يع لاسو ىو اع «رضاور الاد اسما
 3 ضر او تاومسلا قطف ىلا رنا ث ابالا ةدفوع
 ْ كين 7 ءاراعلا ضبط ت تدصرر 0 مايا تس

 نين دواخل الا ةروس هامل اس عا ناسدالا دارا ض١ ١

 ا 55 اه اوس كلا نأ هرلا ءصرلا اولإ ار ال دصاو لاكي

 ا : 1 وما ' نماقدالا موش صودا لالا
 ا تاب ةيداعلا مون بنا ملل 7 /|ةورضضال

 ٌ فياؤنو زري امم انُْم' مر او كاضرب بنفاولا ىظقي اد 1

 | ضرر. 0 كتر ربزو لسظذع كيا رك د روسام نرسالو 0١
 ظ 0 نذان يساهم معانم ف ىار كلو زك نساك نيارلحراإ ْ

 ا تاو انا هارا نم ([ق نأ و ,ىقع سالصو بلا" .نعىورومسا
 0 + رع سار 10 ةرابرط دعرنلف مان

- 



 مون جزل ظ
 قراء
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 ميركل همر لالك كدلاسإ لا نبي رزعاق ياك
 نؤرازم صسانمو و نلع دبا لص د هبحر يبرن نأ
 نلؤتو ىررص 7 رك اهرب 2قتو ىئيع يي ىنيع اوبر دت
 سول لب مو ريلعرداا ل صرح كيب نيبو يب عج و ىل ساد
 نامل ايدو يب قون الو اعلا تن اجر رز[ يف ةمايعلا
 ا ىلع ئع ب يورو كاقنرسا ذ داب يا ا
 ' لس اوكر تس / ويردام ,مانموزعا درب نإ دال اق

 اهيا و لكسلاو قرم بانكلا دكا ريوالاو ءارتيم ماس ناش
 |وبسوطمعل | ليللاو : دك افلاروب ةشانل او و تام عبس

 كافلاروب :ىدارلا د اوبسوفلاو هىافلار ود هل املا
 رو اوبس نىلاو :ُكافلأ هب دسم [كافو اوبس مرش ملا
 ساولعو ما مرفاذاق امس يان ننا انا افلا روب ة:سواسلا
 ترورع مردلا هلوقبرم ل ف ريلع سا هص يبل لعرصو
 زئالسو دزرم برر توقشد قاىسا برو سومو عماربا
 درب ناو ايجي الاد ةاروملا لئتموز شارع ليخإلساو
 ةافااب ل عا ١م -لمللا صانعي ىرارظفلا ْن اوزولاو
 وئاسلا و ركب روت وو
 مرورها اس نإ ١ و ازكم الارل لوي نم هانا ردوالا
 . ديلولا نادلاه نإ ي ذم لا باتكرت: قرالاو حاولا مخ
 7 م قالو ردا كصونلا لاكش نكسر
 تلطااموعبسلا تاوعنلا بر /ا مف ةل/شارفر ات لوا
 تلصاام و نيطايسلا> برو تلق |امو عم |!نيضر لأ ترو

 ملم عا ىلع طوي نا اعيججربولل كولش لس نم ارامل نك
 ولالا الكرئرلا الدكان لمد كراهزع قس ناوا

 ١ ا
3 01-0 

 جدع 1
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 مردج 0011111 نسف كنا
 ميضع نف تاماتلا مهلا ت الجب ةوعا عزفلا نم اونو ذا ظ

 ذورمح ناوي ايلا تاز# نمو يو بعرس نمو ادعو

 لقعبأ نمو هوالوا نم لمع ْنَم 1 الو
 اد . يبلاوايكش الهر نا م ارطلا يورو يلع ايومدعو اهسك

 ١ كل هنا ناهس 5 لاقف شم وس
 ا ضرالاو تاوحلا ٌتللع رورلاو وت الم ا بر سووولا

 ١ مقار ل منعرملاض وصد !زصرلا املاك اذاك 888 تررجاد ةزملا 1

 وتر صان لاق زنأم سو ريطعرس ارصىْبلا نع 0 مكحولا |
 ,ا الراس نع فكيكت انم 2ث ركدعا تاراذا ١ ْ

 ١ ثوكلو ايؤرلا كلت سن نمو ((/ لن « ناطر كلا نع: زووتيلو
 دارا ذة اورطالا عج لا لوجتدلو رهن ل اهياف ارها ايوب

 | 4رلايور - ءايلوالاضارعاوأ م كوريلعسا فصٍشلا كرينا ناسنإلا 0
 ا اذ رادع اايءرسيلبو ءاضوتيلف ودياع2 0 5

 اي يما ةروس ان و يمت ع :ليقلا [ةتسم زن خاط
 ا اا ا

 نص مصاو اكو رك انم  يرأمارللا كيل لس اسر ها
 ظ اضاع ب لوتسا ام رق انمرن ىقراو اه جو | ب كرما ند
 1 مس اًملاوا ليللا ةلرت رت أ فىرذاف وعد :,اصاو صاع
 يشلافل نو زايكرر نار لطام ةوناسلا لا كل اًذلاوا
 8 5 اقملا نع 0 لو ل 0
 5 3 كدد بيفع م و نم قلا اهدارق نم ةرول كلن كو

 ١ يس د ا 0 محب 007 ىبلا ٍىلر ةرادبرطراع
 00 ناطسلاوفرل دمع ب يارد نم نا رص ) سدح دهن رفد
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 ناة الا ياضق'
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 ذ الر فو رس ىئ او يكلازف دل تلعغفل اك مولا واود ناك

 ةرباولا نيم اولا بز رس لاو ضربو اير بك, اك وب بكدو لاودعو كج ان يسراع سا اصو اردا ناطيسبب رم م من
 هسازصونلا نعويصمة سيور ناذالاذئساتلا
 لوين ان نم اولوَوَف ث ذولا مه اذا د ودب نال ل يلع
 يبلانا ىؤم تلا عم اج يو يتعاذسرل تلح :ليسولا ء مبا ءاس' نف ىهيان | نوكأ نا وصراو يان ىلإ و ابع نم دمج هك لا ئينت ا :ن اذ هل زخم انو اف دليلا اولح م ل. عانج يلع ساد ص ةرحاو ىاعدص نس راق "قاع اولصإ
 شم ا ناو ناؤ الا ثبب ءاعرلا دربال ل اف مق ميلعرسا د ص
 انئرلا و ريصاولا سا اولس لاق سا لؤسر اب لوّوناذاماولاك
 دهر ادلاريع,اعيلاوارنلا نع ءاعرلا ناوي ل نات انو لعد عصرنا لور ل اف و واو يا نآسيئو ةمالاو
 ورطتناذالا خا ب صلا بى ارجو ضعس يضعن سانلار جا
 ل 0 قف نااالا ميلا 4
  (عرلور هباورراف ولعشم تقول نإؤ الا ضاوي ذا راناكا ةزخك ل اوركر ف نو اوم ا شون ف ع الاد ناي منار
 '/ اذا ًاونذ ون نا كلصا ضد رمل نادف هيو دو لعبا ص ىبلا مار زاقزبا لرصد ردا مركي اع , ايس

 مانيب ىلا هولوما ن ذا نذر نأ سإب ايو, يلع رداوص يلا
 وو ءاطسلا مهر للثب عش نمز اهو رس الاذ ولا
 5 نيؤملاق ندزات لو يدعداوصىبلا نا يزم لا مام
 . هرلإ لاول النا ريرما اناورساالا اال نا ددوسا نذوم ا
 ا اس >مالسإل و ار معد (ن تضر ملوسر و هريعأ غاو



 نيواصلا ضو نعر 5203031 اب روع '

 و ميماعوبأ يو بق نسم نارصخم ا نع ىور لاثةبا

 اعزافو سا لوس ارك نأ ددوسا ندوم ا لود وسيع اىوب

 ميضنل قريلكر اص باري نارك يئيع لرعو جب

 ذ ُذاَءْذ ذا اذا نأ الا ضوه طك تأ ارو اوبا دولا مب

 سئاصلاض وب نعب قاف) ككرسلا مضاوي يملا 6
 نيطلاريا سا فاروق ن ثنداو قيرطلا ع لص اذا ناستإلا ل

 مهلا ن ذإب عجرم نأر الز فاسلا افك 2 5س ناز (قبو

 بكام سو ,ىكاصو ملأ عز ر اوس ماع مدل صو
 لاقنايد ةرس اهلا ءرراغلا كلذ دعباد ضو ال
 رصوبا لور ن 2 تبن (هترلعو 5 لصلا
 اوكاو دف 0 وهلا غولام بردارافمريلع
 كرب اوبر للأنف باؤلا نمر عار 0 ياو ءاعرلا نم يع

 لوبلا ءاكراكلا بقص ١25 بّرفاو ' ىجسار لاَ ,لّوو

 ماس ا | ند (مود مسار عير لس هه هيلع

 ككاو منا اعيد الر 0/7 كلو اننر
 7 هاروت رلتلا نمر ا ةرالصلا نب ميا
 دثبي للم ني لثو ٌممضن تيار دلل اقرسا لوسإب
 م و ردع ماهصونلا نع سس يوعز لوا اهوسكم ادوبإ
 معأ 7و .نيي الو انزل ةالص الرعد لع با نم لاقرنا

 املا مامر اثر ني ل لسوان ثركو نين لنو ال
 لاك مر ا ملو ول ل هرصو ماازإ ملال
 ئاو ويلا دنر لس تن 0
 يلا نع وسر الا ندسلا ب مارس نيم | هربا

 اهرب

0 

 1 ميتال نا ورا ل
 ظ مييعؤ وصد
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 ا نعو 7 اقطنتسمو تال
 وكن لشي سيرلا مرد ىردهل نم عابد اقر ثا
 وسار سلس اهررك ادن ءارتهعةموارلا
 و قرن اهي لففح ار اولاقو صو مة الصلح
 نموذإزلاةراحوفو تلي يلع اوت لود نمالأ خ للذ نطا
 ٍياوَمَح افلا ة ارق ممواور يبا فلد لمد ميسم كاع روتي
 لاروع الامل كنام ميللا| و انا سادبوسو سركلا

 . اًسدهطُتصلار يسطد ةيكرقاولا ماءان ارك درو ةزلص
 كاوفشم يونا زاقنا لو يلع را عيل ونس
 رعب نير لكبظاو سو بابوترللا نير و نيوشييرسسم
 مهيإل ل تضعو نم نالام رعد او ام: تنال ضمرد ]ل
 مسار كوس لودر ود لوقيد اذ قوما اهان وأ مهاج نوومس
 ردهساو مسؤملب معلا ددوس اي دديسااناررر كأس رولا كودو
 مهارزع ىلطو ةرابهسلا عزه لعرملا حروتماو كرو لع سا
 كما لام مهللا ]ارقد سمزلس لا داونع ندلا نا :ئددو
 ,لعاطص لا رازدا يرجح ردس ام باسص يجمل وثولا

 نا لانددا“|وقش:مايّلا مون ادوبججاصت اج اقزا
 ءزبلا قريع الخ د نهفلإب قو سوه ا اناو اردو يعل

 ظ 3 رز

 ني ل



 جا

 ربه لاق نم لاقرنا لو يلكيسا ل صرسا لور نع 2و
 الو تربع عررف دكر يود ال نم ناكبس ةضورفم / ةالصرلرو ظ

 رس ىع -8 انغاو ةركرسا ل اطا يوصل | ىمص اولا
 2 ايكشرلإم هوم ِ ملف بعدو لااعت دك ان ريس ع ارو
 001 ازلا كاد او ضريو أشر
 ظ ع يي اما 2 اعيصلا

 د هدول وهنا هو شيول 1
 :اار لولا ضود ىرد كلم ا ةر وضرلكلا ة ةروسو
 ضو نما ذوو وفو نر ةروسندرلاو صا لوي
 نساك ءاسمو اءابص نموت هت كيم واو نب ةرهسلا ص

 كاكا نمد ىلا نبتت 007 تال

 مما لوس نع نارا آه ةروتلا ةروس حا ةارق بيلا
 هرم رس رم أ نم نس الا ايف نير اق نإ لو بلع رسادص ظ

 ن الوات امري ةارق نع هاتفك يو زل 4 انفك ةديلإل
 لقفت ارهايرا ام لوهي ثعرما ضر بل اطيب اننا عرماءالا
 ير نة رقدلا ةروس ا نم الا هاوي نا كر اني ىا

 مو رم روب دن اَمحل الامر حرج داق نا ساركد در رولا
 عضم مو دفصو ةديرساناوصا تومضلاةزيللا
 رمالا ا اقف ةريك د ومجيلا وم ماو يلع لج صاقمس امو
 .كتبنامدإد ؟ ندا قصرها, بكرلف_عبزلا نا ةور
 لاف اعبرس صنم ةيشرملا ونجرجوتم لاق انارهؤمرح ام اقف
 مند موز اق كلو ملو كِل و لزاقف ةررعوا 0
 تا 0 ا اذان لل وعب

 نإ 1

 0مل و

 أ ءاشلاو

1 
 كاز

( 

 ا
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 ىلع «تلغو يروم لا تينا يد تجر ىويصا لع لصرلا | ظ
 تسياراع تربع اف يب تيوب انا رعب زل ير
 م اكوسما| اواو صا ١ذا لوقياذام مل ءاسو تهم
 توغعاشلاو ثتحاب ت ,زوكو 1 اره س/ولا,ه اب تما لوقا

 مدع مي نناو ابها ساصؤنا ال قولا هولا تكسقس اه
 لوم درزعلافد ب 2 لك ك2 ةئييبت اشو تارم تال ا
 مككص ثورعردال تال ركاوكرتو طروجب الرع و يديزيللا 2-6-7

 !نيلا كناو ائيعكانقدخان |ةبسفا نوعي الموف يع ظ
 ءاواوس مام نمو اوس ديا ير نعال عجو نوهحّررال ١
 ئماوؤفنتء ا ىطتساذا نسالاو اكممإ ثوصربال موف ا
 والو ناطلبس الا نوزؤسال طوزفن ام ضرالاو تارجلار اطقا مابصلا عز نما
 ىبرل داي بسمع راسلاونعو,نابصلا دنع لوقت عدلا و اينرلا 0 0 ظ
 نلجلم ىنفاالسابح يال جاع ىاينرل وجسم تضر وابدا
 يلم با. نعت يشم رقلاةرلالاوزعزورلاو اه 0 ا داس لاذ عع وسب يال نلبس زج اح لعوب ْ

 ”يجص طاصلا نعسورولا با يبس ا ادعو يطلا
 اطر ءاعو_ظولاّس ولا بورتو تالوت لكي ا ,لاال د
 نإ اما اقف قار ما رم كريب نأ اقف ,نكيدا ضرواةررلا با ا
  ٍييفطعك لام نم بيرو ارانلان ءاعر اوف كد دإ عيل ا 0
 راتزم وهن و ملع,سارصس ا لوس تفعر اق كلةرث 1
 + 0 نسو 2ابصلا /ا ةبيصس ميصب يسمن يح تاالهلا هزه ظ

 اموت ءاسلا لا ةبيصم ميصترل عبصي نيحاورلاو
 تللوت ءكملع تيا لا ملا ال نر ندا ودل صرلان كيرلا دنا ْ
 ما نإراعإ نكمل واي امو غالرا ءاسام سل لأ سولا بر تيار ا
 * ادرلع يك صحا) ىعوسإ لن طاحا دق دنا نادرو سر دلع ا

١ : 1 

4 
 ا

0 : ١ 
1 
 ١ 5 . آ 1

. 
/ 6 7 
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 زا تلا ا 7 دبا دوعتلا
 نا لهرؤصرس ”لرعتن اورقح م طاصرع#ب را 7

 لقفاولون نات ن نياصلار 'وجوهو باتكلا لش 0 آ
 'بكةرو ريظفلا سسولا بروهتو تاكودوهإ ارا ملا الر هلا يجسح

 نإ #1 وسو جبااج خس ٠
 بحاشار اههمرل قلك” سوم ا رماح لف نامؤعلب سايلادرصخت
 قوس الوإ ءاسام مساس وتو تاركا اوصنعذ ارتفدو
 ءاسام ملا مها الا ةوسلا فرب الرس ءاسام , مسايس مهلا لا
 ا العوم إو لوهال رنا امام هلاك اعلأ نإ ةىن ند نالامرسا
 أ ظ نمح ثارم ثالث , ضرلاف نب رس ارع نأ لاو "رولا اعلا ردن
 ١ 1 . 21 خرج ار يساعسا صو بو علاو لاو ن طلسلاو 1 5 ناليلاو فواد نرساو فرزولا نم ئم | ىدحسم ل نصر يبصب

 ظ ظ ا ظ بلاد اع لورا او ضرروانر بك ارك مو رييضم
 0تراز ادعال !ميعرمملا بصوي وكر عَ انا َه ةرياغلا ١
1 
 البق ني سوم نار صا نيكل ا و لاريثلا يوملا نع يور 2 '

 / ْش رع و وز تيزوأم ران را باتك نم تلا عيرالاقزيا سا
 ١ ظ ربما لون لوف ةققسلا ةر وس والا تاو اقع ادؤم د | ١ : ا ءاعكالا تاج نم مو وال ةرِوَقو بلغالا
 ل ىبل 0 مل سارسا يب نمءالإ ايا
 انرارو نم انحرضا ا تان لا 0/1 راولاق اولناقت ”لاراتئلر ءادبزاق لبس غزت اناقن لمان
 ,رئاو مزمليلق الاون 2 را مولع سك اًيباشاو
 ىسرول ِكاَقن لوف نارع لا ةرومؤ يناثلا نم الابر لع
 دو اولاقام بكس اينغا نك ريغفرسا نا اولاق ثلا لو
 قاوم لالا قبرا باؤع اوثود لوقو قمع د ايش الا

 هس ما جس 107700812 تم ا صستا هَ هع سنع هيا - مجمل -

 نت + .دع دج جو

 1 م - تدوس 2 0- 002 2ك بحس 2

 28 -_ - ا ب م تود 9



 ا 3

 كرا ووك درا ]يق نزلا لا سرم ا لاو لص ءاسنملا ةروسو
 ظ ينال تك راك اللا اأو ةالصلا اوىذاو

 "اضر اولاقو همك خ دشاواردلا يس س انلا نومك -

 < اتمرق بدر حاولا انترضا لول لانهلا اييلع تسكر
 ونارلا ليتف نو ةظتالد قنا نلرُو ةضالادزيلق ا يدلا
 - ذا نحل ام صوايئباءاين مولعزتاو يان لوف ةردام ا ةروص
 كتكنلتفاللاق الا نمزبقَتس لو اوددم1نمزمقتف ان ابزق ارو
 2 تولعو تنك امومه او س عملا نم ها مف اما اق
 بحال اهورعلا :لباقم ءتلوصو,حاطسلان مالريعو ا كرو
 دروق ةروصشل ركو سار صدكلذ ص روو اولزخو اومزينا
 لس ضاعن الرعا هردصو فصار[ في نارئع نم ترتكز ا
 نفل كو زوظلاورضنلال نوكتو يملا لمجد يشم
 بولا نولودو تاس زيويس امرلع ءلقو بارت نم ضبَت نا
 "اهيل اصرو ارت ق فولا تاورفم ىو ظ ْْخا لويد
 مهر وززاقي فكل زكد تايه ورل رو اوص'رؤنا_ورولا صور

 امولوّوب كو يلع ارض غال قو نورصُيب الص بركاء ورولا
 ووك !تاراث اذ نمو ,اوصا اهرب مايو نام ازنغضودو
 اهزرعو خاسر صوف دولا ا تح ررا نيماصلا ضون نكيكور
 لاق بيزلا بوص ادهم ترو الف اهتز هب الو ايوع1إب بيد
 اذا ىةغف طوبرم باتك منعوا او ةاّشلا تلمءاتف
 5 ال ذه :ؤيالو يافنءاون و تاءالاعرشترو

 3 6 ع 0 مل 2

 2 ا كر لنءاهضرداو رظعلا
 رون كلذ اظففر صر ناطيسإل نم اها: ظفصاو دزام
 تبر يطب نا ' ئامانر لعاب سفن للنار لولا رولا
 تلا ءيقب طويلا اضم أ بني نروسلا/ اولاد يركسل
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 ربو هدامع ق اوممو راغن ]ومى صف زب ديإ
 1 تس وصورت و نا 0

 اناو ركذلا انلزن نينا اوما نم نوظفك ؤلخنمو 0
 مسا ظرف ادع كرو نيظفاح مز انكو انكو ن "نوظف اكمل ظ

 لفيؤم باتكانزرعو ل يكوب مردعت ناامو مولع ظيفح
 ابتدع اربكرف نيظفاك عاد ظيقم بازل

 .ب الرثوكلا ةروساتف نصي كيرا نإ ىُس "ارتد ل ىلع 5

 مهلا "رضن «العالالعرمملا وش اذ عضوم ف عم باس
 ساو بانللا زم موللا ترابللو اعرلا اه ثال نكد
 قلاورما كيك فر جحر كرم 2 تك قكّتسإو 0 ل وغفل ل5ا بازحالارسز اق باسم رس باسل
 ظ ماشا بعا لتس رطل ثا ا

 كيش اعو تفس تك وزوب ال 1

 : وخا|نوقينا ورفلا قل ا
 اوصاحام وقفا اي اسرئاوإ نياركذ ورسيظولا يالا ءإالا ةوقالو

 ل 59000 اوركو نورلا اهرلاقف مورلا دال رز امصخ

 . اصرسو ىكطو ملا عور و انرسيع را صو مها ن وآن نصكا

 امو. “ عل ادا ةرياغلا كلذ دعس ,ىى او ضو انبر بك
 المتدكونر ليربج نا وسم م يكد» 2 واح لولا ةءاصا نموفشت

 دقيدا طي سلف نم ليقراعا بس لاف ا
 راقد كيقرا "لس ككيهسيب سا دم رسام نحعو| سفن لك نم

 2 هران وللا سلف ايسر روا نسقسا اا و هيلع دناؤم

 -_ /اجايلارسارسع نع يوريو س لغد الاف ةرضن الو يضع
 ساو قلاو ءالو نص [ موم علو راغسألا ضعب أ ءال

 ىلع ءارسسل اعف متم ؛ لج عر زما مدل| يركب الل يف ناع
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 ,سا ورع نم :لْفْعَببر اف ياهلا همام لم ةررم
 .ىلف وسو تعاسل | بلطضاف هلا ظ فد جلا ا ءاعم
 بزاف فار اردد ياهلا با بهذ كلذ كلو سابع بارع
 تور سماو ليلو سباك بابوسوسبباي وجو سب اح ربح
 .تعاو رد او كربكو رمل, انلا بحا دعو يلع ياهلا نجع
 لوول تل أورزوك( ئءزلا ءاليؤاو مولاي ليرصلا لاقت ردن ميلا ملام
 ركوالاوددامو ءونجم هنا ءرلودر كرلا اوهعاذ ووراصنإ
 ةقرح تحي ريصوفواؤس ف رصسلا كولا بلقش نيتركرمرلا عجرم روطف ندر صملا عراف يملاهل
 ةربكوردل | سانلا بهالعو ىلع نساولا يع تو در مصرلا 2 نيرا لاوس مسا نواب ءاري نويعم ا دع قلعتوبتكك 202 لع سل ىلا ةئرع ءنسو يع ميني مل نال لحب اقف نياولا
 ناو ايي ناو مدرل اهب طيح ا لا ردن ميلا لام بحاو سلو
 ”نول وقيرركزلا اووعسال عر اصنإب كنوقدزيل اوزؤك

 اب كلاسا لا لردلا نيم اهلنركذازاودن اهو نوُبَححْا
 ئمإب وهلا رولا ةوعو بيجي و رسضلارصلا قال
 ارو ىلع قلع نم نع شكت نا رس يسفلا, يلع

 تك اضاد“ةرساه سْمنو ةرظان ثيع لل ب اّنكلا 39
 ضرالا,ت اوهحلاو برص نم ضيقت اهبلا و ردسي نم 30 :

  ٌءاهُسالارّرف ناب رئكم و ةزوالاواينرلاو مضيت خ خبط
 مل و ئمأب نوارااعاشارراو كك .اتنوو ةيررقب
 (ًايناو ىلع ارعرلا لويس ىندإب مت وبر مع ءاييشنالا
 (اوعالاهروهدلاو ماب ماو رويرسلاو مازظلاو ٍءايضلاو

 راهو قئو امور اسو يرتشفا مو ماولاورطم لاو ظ

 3 اقابو وسند وس يذق اسر اروم ةرنعي +
 ل ظ



 ية

 رو ٌسوساكا و سحو ئرل املا نومع ةمرؤلا هذه ردع تءلع نعْؤتح | ءم لاو وجو نم تونارض قش 4 هلظو يان يوسي حرز اي مقؤن دنع دبعلا دون باقإبو
 ام 2 الذب حاسلاو) نياولل اكنمو_مسح سو ايساخرشبلا كاملا فقس م د امر وطن نم يرن لصرصملا ظ عراذ نو رفعي الس انلا ٌركأ نكلو س انلا قد نسربكأ ير ازاد قرظنلار تاوسا نحل يرحب اولا نم رت اءالا هند نيومج ١ نيود ١ + لالعو نييبسلا اخ دج اد سعرا ف صو نيلادل ظ هل ان نيبمإق حإب نيَملا ةَوولآ واب نيوع/ث هدغ

 || نولطساب 2 الن[ صاسلاوا ياسر .
 ١ راع رسم ضصدخغنردلع طب ر وسلاو| نتولأب تباصا تكدمه ا هاعوو ظ

 8 ا ثدذ امرسنن | نعايكم !اةانرؤكو سو 22

 00 اسآ ىك ءنالف تن :نالضوأ "نلف ني نلف يلا نيولا ايوتيا ئيلارلا نو _ كرلعتمزع ول عردبا يصار رج نب كوسا لضم اردلا
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 1 اوف اوابصا انو وا ايار
 تهش قك هنالك تبن هنإلفموا نلف نس ن الغ يلا مولا
 الوضرإ يلع هكوهدال ىزلا هلا عاطست ( : ترتنا تهب
 00 وما نكعإ يطا ءاوس

 اووك ( نكرلو نور ة يلب ار مهل | ,دلارمإ,دناودي لق نالك
 تندن لفد| هن لف نينو نم ردم ا

 كرفت ا الا ةودالد ل وعال قلا ئلانبن لع

 ظ كاَولااره «انلز ئاول ننموم ا سرور انشوعام نإرلا نم
 ينم ساق ردا ةيرششص نم فس سا ف ساغ رس إبن رموع
 وصالد زيكولا وو ورسا اهيسضو نيئارلا 0

 لارعورب ان ريساعس الصمت ولا اعلا, ساءالا موف
 ةرئالا يماملأ بررس رجا يضر: ىكاك 7

 'ه تاناو :بكسم :كرابم ةالص زم ةرنا_“ ع :وارلا

 يراود من وللا ةالصفد نك ع :رعراو تنأوك 7

 أو بالا كاف كوالا واو ةرحاو ”ةئاستب تاوكر

 فنيه ين اًنلازفو غمرلع كدهارحا هلاوهالقد ةرم يسر كلا
 ظ نذل اًصاونرا مهارلا و كلوز امصإ رك لع ل اهلارو

 ظ هئوا رك ام ١

 هيرو موكا 7 ١ رن تك اضو

 دبر يطيح نو اصو ضئعاو يك
 ةرياف ه تدعو لاح" مهلا ن ذ ( ضخن رام تم اح

 كي

 الا امم +ةل ايري ءاممعال| قبس
 هزه قلو "ب اكلات ارا ارث كيا ثلذ



 كَ

 0-1 ْئِك نا نا رسع نا شاريم
 ذا اوزم | ضْرلا اهب 14 ' لليكنت دس «. راو اسكأب رد وو

 ربأ اوطسسيزا 2آ مسا جود

 بلال 0
 ك0 ليلا اوذل و مكد مكولزؤب

 2( انس زك 0000 هيب

 فاليداسملا ١ لن عا / ا 0 0 اولا نينم ولامدلا
 0 0 سانلا ىنا فك زعل 3-1 اهزوزخاث ةرثرك| مافم سار كزعو ربع
 0 نا رود نم ملم نطبب

 من اعرلا فداسو تان ناكني و تاما
 هن للف نإ ناو ناسإإع نصا د ايرمل و اا

 بولق  عرمإ ( ُن زال ,ىلقف وحس معد
 و م اا 1 ثارع كرت لوزن 0 مس
 يأ ار و ونقد | وسعصن يالا ا ل مرهس د عد مزولف عيكس مضر

 فاك نم ناسل اهربروس با تارك ع عنو وركب اندسس
 ماني نيا لالا اونا دعي م 0 ظ

 نور ذا الامم مولعر | ردوْستد

 هنم ظوخْزم زيك | كل ياصرو ان اطلس 7 و مدم العا كلن | اردنا سناك بع لوعرلا نع افن 0 م ري نودع ل اص

 مل ناسلو وع

 | شسوعروور



 مروورو وديع ح وج حو 3

 ا م
0 

 ناتولاع قفل ظ ظ

ْ 

 كفا

 مم ش

 مداح هرثع

 2 هر ْ
 0س فاح /

 أ اكرم | ىنن 6 زف ننوصو نزكا كي كيقولماو

 ظ (ةياعارطس

2 1 

 هشبو عيب اووب ١: ىنع ىفرصاو ,ّيين 2 يلصاو
 نمر 00 انك ا

 ققلارسإب الا مرئالو لوعالو ديه ظئفعاللا ؛ وس
 دا اهف 5 وا ناطلس ند ئاهغ نمو معلا

 ظ اومصاف وم ضمغل ىولتو تق سوح تفك

 عباصا نمو صرت ومد ص ويدبك ند يلاريلا عباصانم
 ' فاك نم مورو ةهباع قسوح نع يرسلاريلا
 ظ يورو لاعترهلا نو م اضررك كرالو الرس نم إب نع
 ال نياصلا ضوسراق ناولاص اوخ مب ارك ئازفلا
 نيزلأ او كارلا صوي دد زكق سمج اوت ملوو تودس
 اف اههلآ الس ددذ نإ تلعرككا زي زهلارسا كارم
 تفكو تيد تيقوو تكرر ' ربارشلا رثع َمْرِه َْرَك

 ظ هايل | ةرئ قاخي نب دنعراغب امو
 لافيامو و ب الاف نزلفن ءايلع مولا تيس اجو

 . لاسإ لا ىردلا ياك رثصرلطتوا| هرش فاك نم و2
 . كلعلوفرلا نع لاق ندد ريدع ٌملبِج امر مو ريد
 نر يجر عاد قدص روم يندخدا در هر ف اج
 معلا نو ابوس هرثسر ل مضت (: يلمس دكيول نم يلوعاو
 اسر بحي 1 و ىطو ملا غو رك ار سس عدا رصو
 :سم (ُكا ةريافلا ى تو لعزل رجاد ضرس و

 سس توك وضاقرنا بانك نم تايالضف
 نس ياو اذ هلا بان م تإ ارا عسر ابحالا يوك اق
 نيك ب تيل ضرالاهعراوسلا نةرطتاو لوك( اال
 0 الوم: وهل انلرعا ببكأم لإ ابيصي ناز كوالا

 م



 ' ةيناغلا
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 ه٠ # ر رو ظ
 فقال لفرفب سا كسي ءاوّمس (ل (نوس اوما طارش

 نئي بيصي لضفل دار لف يخجك درب ناو وفي انا ل
 اموَءُول ىلا ١ وأ رلاروففلاو ضو هد رع نم ءاشي

 وَنسم ل هدو موو نر ماع |ل| ضر الا راد نس

 مادع تطاوب لإ هوس ارلا ندبم باكي رع دوتسمو
 طاص دع ىرذنا (قتيص ا زخاوهن الا باد نأم كرو اف
 دس اهيق نر زك" ا] ةياد نن نس ألا سم اذا مِقتسم

 مسا مهام سو 1 1و اهرق يهب
 كزسرم لق كسمب امو اير كاسم لذ حر نب ساما
 بص علاس قلو ٌوداسلا ملكا ننزولا وقثو كروب نم

 وعزام هس رفا كرها نلو ومل ضربإلاو تاوىسلا قدح
 هر ص ت افشس ل نحرهت زهد ردنا فقد ارا غارعا نود
 'يصاف يبسحإف نر ناكسم نترفن جر د اراو)
 عزهتوارق نم عا سرح درو لدث وطوتلا ماو يلع
 مدلا قدرلر خا لغم بازولانن لع لزنول انولخو | تانالا
 5 وسلا تأ الا عزشت روح د مهرحو سا مركى لع نعد ردع

 ١ لع ننس | ؛ ىلولا ضوب طك توحوو امرلع لف ىلإ
 ههوباو ميقولا اوشن لا ملا م يزلايلتولا سا وسس ا مول
 مث كد اسس ملامو سيول زف كرها قو سي ركعو اسمر ملا
 و رك اندلع, الصو "نوركلارب اخرلا موتر ادب
 ماعلا برر وئر ار ضربو اير بأ ب

 (ى ورب راففتس الالف نع ءسد
0 

 اليإ

 “٠ قراوطر اعزلا تاوا نم نأ ءاسمو (وابص هدرز عاوبا نم ما || عع تلال 5 . 0 '
 1 لخ دو ءارعالا ريك عا فوج ب اهلج لحد نالدكا

 تاواوإ البلا
 نام رلا

 /  -رلولاو رالا#

 ا 2 200 ١

 ظ راوسالار



 5مم

 ىارذ ريع يلع ل صحو اير رس اضرم ضر نك اصلا ضعي نا
 ت انزا نم ةارب ذلك بتكأ ل لاقف :لاحا د يك توم ا كلم
 منا فتسا هرنعاصرصو ةقرر وبل بنكك هن ضيركا لاقف
 مرو لاقو |هاطؤو طاب ساطرقفلا ءلم ص ماو وؤتسا
 ساعو ضرم ا كلذ نس موعد ضدرم ا قاف ار زل ا نب ةارب
 نزووتسونش زوم ملا نايامد لعن لاك مهم باتكلاو انامز
 قب ملا ر كن يالا ةرنسبب رم ا يدموبا ظداحلا فعند
 نم اوكا مسو ,يلعرسا رصرا لور لاق اق منا نحس يضر
 | لاف ناطرسلا ناف راففتس لاورسا لاملا ل وُ
 قر اوذتسالاو سا الاملا | لوب كلهاو ؟بوب ذل
 2 نوزربؤسمما لوبسح يح واوظ الإ ريزكلس ئ
 مولر اوفس لارسل انا مو يلعرسا صنع نئيييطهلا
 كرر عاعاناو كربعان او يدقدف تنا الارلاال شن اننأ

 ا ثد هوبا تونص ارت نيد يذوعا تضتساام كرعود 1
 | ١" تالا دور ذلاوهدال داك ؤغاو ب ذب وبث هعككعش نأ 2

 ظ نلكو هند بزي زلل ودا اك ر انغتسالا نأ لص 0.1

 -  ةطعارطل باطلا باركذا يذريد اياررم يلع ءارسلا 32 1| 02 لضرب ارافغ نال نإ كر اوفس اراك يادتودا لاف قرنرلل * 301
 كى انشاراع اولاقث ر (وفتسالا دع دز ريف اهون وستسا ) .: 2-5 ظ
 رن ير اوؤنتسا لانملوت ءارُف ناوفتسالاهعتدز 15.3

 يلا اذ نال! يسمو صا ياام اعانمركتمي نا اوبن 544 سوقا
 فكل

--- 
 ب افتسالا وفك: صوصُحت ةكربر ةداركم اقل للا عا ع

 داوي نوكرراصسو اضوتي يلع قينملل قزررلا موس قدي
 واب هشللاو يالا بولا عافماكرنعو مَع اولإب ىوالا ع

 8 1 . ةب الز ازد ير مسا غع الا ضرالا باد ضامو َح اقلاروب



 4 تا م

 ردسدرفرلار أداؤفتسا مغارت رجب لو أوج ظ
 5 اذ اف ع الو نعل ده الر كزلا 1 ١

 .هديفلا نالو ارا ةماردسإلا ناإ] ٌتْررلا يلعردلا عشسو

 3 0 ىايستاسلا اومبيصب بن دلا 0
 : ووفتسال وون روب راش| كد او
 01 ماوس 0

 تلصمو كل دكر ايل مظم ةعامج لزب ترمادقو

 -' (ميكامد لا دعررج انديسيعدادصو ٌقْررلا ةهسوب
 ةوباسلا هناغلا ندم اولا برش وجو ضربو ابر بكر انك

 ا ّس " ىلإ نع رسسو ىلع معلا يلا ع ةرلصلا ركع 0
 6-١ َْت لص نم ككوما م د ريلعس اص يذل اَق ابوك

 م كللرضوبرع توز ىناو تيش امر اف ع يرلا دنا لوسرإ
 - نقيلثلاف اق كر صوفبو ةروز ناو تنكس ام لاق ئضنلا

 و2 لص أ صاف لاق ككرصوفوف توز ناو تيسام لاق
 كو نكت كمت ذ فب اذا لو ,رلعسا د صولا امه ابرلل
 6: جاو مضار ال عي ءأراعأو يعو كذملا هاد
 أهي ان ورلج :دلاطص يلا اع لصلا لا بالا وضم ع مالا
 0 : (افيبالع سنا الل قلا اروصصرع عم بع
 ' ©“ ماالص ةرماو ةرلص لاعهص نمر رنا دارص نع وضد رولا
 ردرظعا ةرياف ياو مصرلا مللا نم ةاطصلاو ل ثبعابو يلع
 ل مود إذ او ند مو يلع الصرع و ويفلا ءدل ورل نأ

 3 مارلل م 1

 ١ لا ترك توقد نمي ىاصلا ضوب نعد“ رلثو
 لحت ةالصؤدرلا وص اطلاي الاى بلا ل د

 منهتلا«كزف رام هزل مرعيو تركلا انرب ,هتو وقفلا

 ا 0 ا اس
 0رممس جر محصل ١

 م

 0 ع

 هو

0 

 كرد وبك
1 
 اها

 في

 5 6 م4وج

6 

5 

2 
2 
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 | ا ارمسم اثبرح نيرئارك ضاقلا_كذ و قىلع هسارص نا يع ةالملاب ني يحيا هاعيلا ءايورو
 جلها لوس مويا وبلا (نهمس لاق امنا سايلاو
 دعزج بريس عما ل يصور رصرلا نجرلا لمس اولوقاسلجت
 اوباتؤت] يح تمول نب اكفني نم تعا نوي مل ميك نولا
 ىلع تااضو ررصرلانجرلارلا جس اولروف رمت اذاو ارحا
 06 رركوباتقياز سانلا ذاق و قرركتؤ لا ع زرك اند (ن ديس
 الرخرسلك ناك نا نازأ كسرح وك ذ ذو كلل و نم كلما
 رم كيفان ءل ةر اذكى 7 ييرساج نال نان فل الوذ

 ينم ؛ولارارعأ تسرق ب الج نس رطومسفشبل هيف ردها ءأدب
 ا ىنلالع ةولصي جل المود حار اتلاف ةولعغي ءا
 ضب ء لدا يدرر ايلتس لس ل لعاولصاو نما يذلا
 البلا عبو و ضرك لاق موبإى م نالو افاسم سائلا
 0 ةرسي وبث وجو ووسا تامالد 5
 ظعلااولارعإ ' ةوقالو لوحال تلعن ' نط هتناو
 » يقدلارّسا تيقن .لاجلا زهزطسرعر دل حو
 0 الخز مهانم او تن ارق موملا نم ةئس ين رْضا ذل ارك
 جرف نيو لحد لع ةريب عمد نإ: كارلا بيط
 تبان تاو وملاو ضايبلا نم 74 أ سسحإل صيبا
 كوبان الرا لوسرح انا زاَقف ىرل او دع كيردلا نكي زلا
 ْ للصم (ادهلع ةرلملا كي نا الار ينغ الع نإؤسلا 3
 ضايبلا) و ا تيازف تظقستس اى زاق رك بلَزا نيَص ارم
 0-0 هز. بت 2تيوسو لاقن للا تر يرل اودع
 ب تان طرب اسر بك ىرص م ووصو لازعد "رس راع
 5 000 ةنمانلا ةريهشلا نالأحلا

 وا
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 كسر خا ءاجت اى ا ردلا_ك و رع مو رم
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 كينك نزراف نصح نصمإع ٌقايجبرلط كووعلا جز
 دل نش لاعب سارزك زب 0و +

 لاق ةركزيو :صرلا ياكئقو بيررلا ىكوكازلاءاركذلا
 0 ان ثرركأ للكل هي هم

 لَولاارعال الضار كذلاو بِلا سيل جز رولا نوكك | ندرط
 كلم عاج زاررككاعارفك كج الإ 2
 ار اون مدلارك ذاق رشا لوسر إب ىلب اولاقم لت اضر هزئ ايرهشر اذ
 رك زلا داون نمد ءاعأ يود ةجام ساو يزمّرلا
 ظ قزرال لك د ىولاروسو ةوسقلا ليزيد درصلا "عوني نا

 ني ملاذ نيفيا و انا اب ةراع2لا ناطيشلا ورد
 هدلاؤصرلا لوي اف برنجزب ة رع نعاس ميءرتو
 1 است أرب ناب كرشال مراردنا و ابحا رص ردع

 راثس ولا نع يفد وك ١ متلاورسا [نارلا الرف شرج او سا
 هدد اطرسلا نال اوقا ال ل ؤيرلع لا اضررلا ل اوسع

 مع سلا ,ملع ت ب“ هه بهار كارساورسا الا ملا الد

 ن اتلَضن ناسدلا اع ن اور وح نانركاعوترم ةررره#ا
 هردإ نسم هر د ردنا ن(ىبس نورلا لا ناديممح ن ازم از
 كك سازوفام م |. قكرع انم ا رشا نبلام يورو ١

 "بور رزع د ناّكع اهرلوقي نال ولعب بروعزاوت
 رت ,رلع رولا رصرزعد تومال يزلاوكأ لبس ةرانكا
 ا مكرك زلا ىطعا نم 70 اهبرا ىطع | نم
 عمي ب ءامرلا فضا نو ريو ذا غ رك د اه للقب ملوول مل
 العا” مم ينس واع وعل ب امالا

 0 7 قس

 ل

 ظ راو اضن
 هن
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 يطعا نمو كريز ال ترك نيل لاعت ملوقل زا نمي ل
 نأ ر اوزهتسا هله ل | وول ةؤْمملام مر اففتسسالا
 ادوكزي لاسلكي موتر سلجان لى يلع ساؤصرنعو ل افغ نال

 اه رسل ند موقد نا لعق لافش ريفر طغل ٌركذ الجت
 ليلا بوناو كزففت !تناالا لاا نإ ردوهسا كرك مرنلا
 " نسزاتو يزمزلاءاور لذ سلك نال ام,نعسا كالا
 ماو يلعسا طم يبلا |ةرنسس اهنرلا نا نساركذو ميد
 هل اشم نم ءعاج نع ضبا ذو ]ربا وف مسمن / قم رايظولا ىدولاردتإ الا ةوفالث ل وحل مون لف لاق نع لاق
 اب اولاتف مده برم! ولا ءرح اعتدال خام ا موذل
 موف الو لوحي وهال روم ىرللاوف ثلد هلع كوت ل

 ةىلللا نسور اق ليغ امههولاتف يلتعلا ياعلا سانا
 طر ناشما زد ةميعصلا لافشالا ةان اون مظعرن ان
 ناللا ةرد اولا كذ ادرل سنت وو عس فاك ند لع لوضرلا
 - كوس الاس وم ىأل لو يلعرسا كرا لوس افو شمع
 لاق را لوسإب ىلب لاق نحال ونكن بزئئ هع كاهألالا
 ةدنعد ىراهجلا مرد ميظولا ى علا رسإ الا ةرها] د لوحال
 ضوابنن ببكي 14 رب ضو ملا عور وت انردسع ردا لصو
 راو اعرلا سلع :روساتلا ةرياغلاٍن يم اعلا برددنر حاد
 2اع3اةأيعارلا ةوهثيم اراقناقو ل تس اينو عوادلعت
 بيجي نسا اون لاقو تؤضواعرصت بر اوعدا هاه زامذ
 واكل كيل نا نو !ام هويب ىضن ىزلاو مو يلع سا لم اقد مكاع» لول بر رمت ةابديام لق ياش لاوو عاعد اذا رطضلا

 ند ْ ظ
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 ءاكرلا ف د ضوبرم زال « اور ّياهالاعُبل ن ؤان ىد
 :اعلاو نيدانا_كتملا نا م يلعردل ل هراقو نمؤلاوزلس
 ان نلذو ,دلع بضفردنا لخير نمر لو يلع ساد صراوو
 زكءانفتسالا د اهوا كن را ا راقتفالار امرظ انس واعرلا
 رص لولا ر وضح عم الام باعازا لا واو ءاعرلا لضفار

 ىنلعتزو يعط ويلا ك2 قرزولاليادلا نوكي كيكو يكن الا
 هسا لوتس اقرقك ماسلا يلع نؤملا ىذ احبس اريد
 01 اعبستننا الا لال ل رولا ىذضا ةوعد/ و ميلعربا ص

 هاور لك ائكسإ) الا سو رح :ايوعرا ليفاقلا يتلا
 صا ئاعد 2ثلاقزم د ٌفداصلا_ وح نعو ةراعز يي ْزسّرلا
 ضانيرن ا نار علا اة تاالاند 4زفخاءل جس نارع

 خاراعرلاطرل مو موس مل باقساف كلدرو لاق تال
 ميل مسار 0 ل "ا بوش ىءادلا ءادبي
 لل لوسا رم وعرالمر لى رلعسا4صويلا عموم
 ًارسلثكئراعد اذاراقرم ازوحر د لبو يلعردن الصراف بدلا ع
 ل وا وو يلعساهص يلا عل صممي يلع انئلاو سا دك
 . لرقم فيلا رتل ع ةزصلاء اف عفاش ءاعرلا
 و امونب امدرتو نان الصلا قم نا مركأ اقن دلو تل احنال

 هرب ال سو و يلعسا لصرف د كاضقلا هرب وزاعرلا ثركا
 مّيلع دار ادور بلا )ا قنا ون زن زو ءاعرل الإ ءاضقلا
 نزل امءاعرلا نسهاو لزتن مامو لذئام وْهْسب ءاعرلارلو
 اتنإ كنا انم زَصئاْسِر لاق ءاوملان رقلا نس
 أ ثوراولار يسن | ترآلا للا ءاعود ميربطلا امو
 0 ولاه للا ملكأ ضلال لا
 را رز شرإزأو عهسلا كر اوىوسلا ب ررسا الأ, اال

 | ءاكلاءاورب

 ءاضعلادرل

 بلا اود



 »#”ظ
 ١
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 2 اربع باص ام لاق ْنرَي لع دنا لص ءذع عضو
 9 ١ نيا 000 2 3س
 كلاسا كو رع م ضام كريب
 01 54 ا تع كلوش
 نأ كدنك مرد ترث ءاتساو | ل 1 .

 0 صواب "المر 0 عيبر ميول ميطعلال نار
 لو اهرفذ الم ملرباو هن صو 0
 ٌةيعر الا نق ابرج او اهؤسما : هوم اا ّيعدالا نم كارلا
 ظ : 0 مف ريذع ماهصءاوف :ىماجل
 امو نحنا كلاساو م امو ثم تاعام لصاو لضاع

 ءاعرلاو مم اما هاور لعذ لوق نم ادريا | برق
 ملوو زعو (اوطق باهتسسم اون اا ةروس# ينل الأ نيب

 كلاس فاو اعت,لوق دنعد كاعد اذا طْصلانيكؤتا لا ظ
  ةايلارط اهامردلا لع لا ' لاقن ملوو دنعو ببزد أف يع ىد ايع
 رزعر ك ارعنبب - تلا ةد اررسمللو بيغلا رلاع ضر الاو
 ماكا الاقل اليلآود كير بهو قبو نأك( لع نيل اقن لوف
 علا رطعب نعر برر ولوسم 3 01 موس ئتبطخا ابو 1

 ل نال اذأو نمؤكلا نط ابب الرج بلطم ءاعدلانالاةالاث
 الب شع ةر ادم يعد اركذ تايسو لين ىلقم [هوحاطن نانأرع
 بكر 1 زبو يطور ل عورج انيس دعم اطصدز مولا
 ىو نوراسحل ١ عرب اولا موعملاعلابر بر جاو ضرب و اينر
 نم وهج ام انؤلا دوجوو فلرلا ةؤكذ نيرلاءاوول من

 !ديجزوما (مركي لع نع ىذمرتلا هاهدام كلذ ىف تاير ا
 00 0 نتزوج هءاج ابن ايهم

 ككرلع ءاقول رتكيي لع داالص رشا اوس نييسينفاع ح
 0 12 يبلاق كنا 5! ايد دعا ٠



 0 طاوس زخؤردشنب ينعاد كمارو نع
 بلو ىلع ب بطاو زها يرد قلخزع هانغاو
 هانعا د قوالا ىزمالا :وح أ ا | قرم نيو: ةضنرف فرو
 نسصو ٌءينلا,حالصو قررصتلاو قرضلا اع الار ارمورسا
 نيركر له ند يلع نؤإنم نياصلا شوب نعو ةريقعلا

 يك للا دام رسازت :ىئافلآر ود :دكر زك إَو د رولا يش
 هب كو ن واس ديد دارتق تير اسصو لون
 . قزراووم يقل ةالص وودايس ال سرلا ءاضق < هر هوماولا ةروم
 ثدلاءضفد 2002 ل. ىاردلا نندلأ ءاضفد ٌتْررل كراسص(ء(عرلا ازفند
 نسب ادوه قزرلا اذل حوا ضخم اراصطظولا ل زبد كر
 لامانع ئفضت انسفنا وجوانعر وب او ٌموقو كّمم لوك ةم و

 اهسن 46 بذل ةاصاردكد تسهم ا من انروررظرع
 ظ نومولا ب صوهنملا كرولا هردور وكأ صورو 2 ضإ د
 نئزلار هن! نيوطصل اند والى ضرلا ك هابعاص
 لج م 2 ص خا ك تار اولا و ضاو مم اسوا نع ودرج
 1-0 كي اقينر كتم لع سدا رموللا لوف ع ه ودا رشد و
 ايفر ولاد ربي 'ملصواو قلتم ئوخا]و هر ديل ررك وسي
 نلول قرطرل يزلارضلاهزملارهالا رصاولا تنا ككئ افا

 د اوما ثا لاعتماد
 000 دنت كونو ىروت نب كانسب وعاد ابرص
 مسا ا انس وبلا اقر ديك اكدع
 0 دأب باهوإبمركإ قانران 2 ف4 نغإ الا ىقد قرر

 حنس نب روما ما ذاكس دك د دا نابل كو لوبا
 1 ء  لصوروبرطم دحابرتد ٌفررلا توسل ةرر لام ضيرولاو يف /

 كلذ لي نر دكإك رس رص لال عومي اسسياع
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 اؤاو تعب أ را دوقيام ]

 م تتقن سس رس و واوا اس

 معلا رك ملاذ اه رادعا/ ول اقرء اهطرز عرس اكد اذاك انت
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 ن اسال ا لوصم فوع و ن درصلاو د واح دي اهلا
 كر حلا ف تبن كلذ امو هزم 2 وما يغيكو ملزم
 لاقت ل زخم نم لاسنالا حرف د | اق رو, لعد ادص بلا ا
 يرك» وكر اون ردا الأ ةوه الو لومال سا دع تلون سارع
 شر ويك ءاطيشلا ودرع ءافيكلا منكي تاتي د تيد وو
 كْركدللال راف ااوعت لل ير افاذاوت ده لك للاءلر اك دار اوف جلا 2رذاذاراكب فك عو ثوو يرشد لكرت
 . ٌيظؤم كيلا لاف لظولا ولا رس ازا خود لو لوضال اع اذاو
 اسس وهدد ظوصو كود يرتد يفك نم .مكويكز يبس هيلع يلف اوهصر) ضومل مظج نيم ايس لوقتف
 ترسم |) ”: اطر لا اق لاكن مدنا كزك متيب ناسنالال خد اذ١

 لزاو ١ ضاوا ضاذا كلي ذوعاو ام صهدلا لزمم ا نس مص وزم دنع اة نم ثرحا د ءاشعل اوتببلا كرد هول اق اوت
 1 ليرماوا دع يدتيدو ا يوتع اوا رظاوا دظاوا لزاوا
 يه ترزو ود يدر إبو « ترض ام يضر مولا يدلو د رامز وب وو فن اع دا ريس اف نواح تيب نم 2: نم راثالا شهب وذ كي هلا اعو كملع 25ر نر هس طلهاربع تكلف و اا بإن كم ىلع منا دصدلا لوسر ي لاك اخ رشا نعد كن موز نس ننس "يع ابرك
 تِماَع تبضق تزاهر الد تاييامرز اتبعها ال
 درر رك ص لفالا ةروس رقد تبزغو نم نا مون دت)
 0 (ذحن د اوس 2ةروارزعد لومرلا زرع يبو نؤدساو
 - 24 اردو ضرم اج طلاسا لا مهلا نير مساس
 السلا اطفا تب نب نصا ذ او اريصن اطلس كنرل ند ٠ ب وجو قرص 2. نحزاو' قرص فرم ٍنلفو) تر

 روع
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 سانلا و ا نأ مد و ريلعرسا لصّلاق فرد ل نمو ىانؤونرلا

 اا لص رع ٍيزمّرلا هاورملسلاب ارب نس لاكش ب
 نس نلاورسإب ارلصو مايغلا اوطاور السلا اوك اوكا مث
 ”نُكلوطرل اسس ذو السلا ءاسف 0 دنكا اولضرت
 مص ريفدو,لاداعو ريان رسسرع الضو راوت سا نمد زلاو
 مش لا هد اؤلا نيم اعلا بر ردن حى او يضربو ابر بكن اك
 هك تدعو شلووُكد قبالاورل اًضلاز نوركولاو
 ةوسنو يام ظرغصإب لاف شل عاض نع اىعولاضعب

 بإب راهن مالوم ولدت ع ناصقن الو ةد زر يغ نم ةرمركع
 تإوسلاو و ةزهم 2 نتف ل درخ ند :بح لاقشم كمن اههنا
 . ١ :ةيوضتبال ةيام ميخ يشل دا نا 7 ايوب تاب ضرالا وا

 غالو بيوم مل ايهظفح و يل اض يلعب هر قرع
 ةلاصلا بر مرللا | لاقرب يتوكل صو ٍضْوِن لويد جنا

 كلئادلسو ككرووب يلاَصِولَع ودرا ةلالضلا نم يدابرلاو
 نضج نعو يلا لعردلا در كلضفد كياشع ند اين اك
 ةبراج ل تعءاض يرمس ابل لاّود ناش هزة ارنا نيهاصلا
 10 5102و ,تيص أدب ام ببكو ليمن اثم اقف
 ىف“ قبالاسا د”» الفاوعزو ذا ىريولو لاعت ملودوصد
 , 5 ف ورك ّزع نالم نس اوْرْماو تود
 "فاو عار“ : ابوطسو ثق لالا مس |تكدو ةرياد :وطقم

 ٍ اب نام ديربام ف قيالا سا ظسو ثار اهب درطنو ظ
 ص انلا اان مودا اق نس نإ اولا ضعب نعو برم كك

 تلاَص لعرسا ن) يراضٍ لع هر ميم بر ل مويس انلا
 "فرك وف ءاعرلا ازيس اعرم ا



 ف

 دوور رو اهدا يغب َه ةروسوارؤب «قراسللت هيك
 يذلاوا عياضلاٌس حاصلا ة ع ملثا هنا
 يا ةرافلا 6 ةروس ءاَون : ىذا ريك يبيك" ا منس باشي

 .لوعم / بيوس امهر ل اًهل صر لع ررا مارق

 نما فدوقو تلق يصح ل ههن نماي ىشي ال ف احن
 نوطفاكرلاناوركذلآ انلزن نكانا ليبم ا
 - رينو لاف لوقسرط ثارع عبس لاضو يسفن ع ظنحا
 قوسلو لورا ضلا اوم اس نميارل |صاوطو اطماح
 يعينك هب جقراسلا عع دع ضرتف كير دكمطع

 ىلعدقيال قراسلا ناف نمو ممم ا اوكا نم
 انهيار اواف اسفن ملف ذا ذاو بيكم انهو ثقلولب
 -و اي الو معك ا

 ٠ مسا لرل خر ازع ميارو نمو ثيم ومر و ن الم ف نم توم ا

 - نيوك اماعبو ضر لاو تاورحسلاو , اذا جري يزلا
 ١ يرضا عي زع لن نار ةكانلزناق كانو نونلعتام و
 2ْ مؤ كلا بابل يعرصول / |هيلفرنم عاصوا يرلزخا نس
 نهرا قراطلاو ىارسملاو ءاقسر# قورسم او ع ءاضلا نم

 امانم قاربوأ عموم ا لذا دومام اوا رجالا رس ! ان ناف

 ظ 0 اساطرو ذخات د كر انبلا يمضو ةرمبك َمظَوب را
 قطا ظ بتلكو ةرياد يف
 0 تيم لرب ارلا لوعشلل
 مد ربع نحرلارودإ بس نلف نس عراف
 مراصيالعو موه اق قلق ع
 2572 ريع با و واسع

 ٠ اوطم ل ّوو#لا زاىوساس يصح

8 



 .. وعش

  كاطزلاف باز فبل ةروسلا اولا ارك ويلف تضساورن
 اونمأ نزلا ادواإب لافن لوو بنك نمور[ يبا ظن قلتو
 ةرمكع نو[ لفت كول مدنا تاو اوطنارو اورباَض داوربصا
ملا ودمي ةمالاوا برزن يزلار رولا ابرقط او زبذ

 ببرولا ند 

 ' لفلان لوف كلزكو جوزملا ةرئيكلا ةارا ل هش الل زلو بي
 مد ]ا اًساقعاهع دزرث ارضنالو انوفني لام ذو دئوعزا
 تمرح تو ةرورد مسبب[ نسشنم ووسع دسك( ذا

 تيبتكو ةربارلا# الا تيّتكو سانلا نع وطقنم نام
 دانلا اشفي ل نالم تن اىّْمْف دو قب الاو ١ قراسلار سا (هضرعب
 ريهلاز مع رضوا ىسملان م ىرلا وضولا 2 قلعت ةئزعر أت ناف

 رض لوجو ساط ره بجكت | مطشر او رعا رك نكلل ا د 2 2[ ةرعز اقدعال جوا اودار #!تكووي الاي ولا ىذا ةعزع لق
 كرترو فدو ءاطعل قح أ. ثرعاؤلا عنادرفتال 27

 ةح افلا ضو تك ام ازرفو :

 تارىسلا درر ناب دول اسا ىلا (.3:
 ااووجا موسق سمو ضر ازاو أ

 كيا 4 الوم /او جرب يح وله ومما نلف نبا ن إلف كورع
 كن اوظكو ا بكي مث نحارلا راب ككتجر_س رف ى را لع
 بو 0وتويلم ونا خزرر مهن ارو نمو دون نص لاو ملدا 3

 لوفر اهزهايا لهيك م ءارووف#ةءاد رفل سو لكم انل
 كير ظعفصت نإ ؤيرللا تانالا زفت نك ث ناسا نا وللا
 ابد ارلا_ راب كهرب ةالوم(اربعلا هزت ناو رجلا عد رج

  تركريلع عض وو رهطم تبر |:

 مزروع برككو يركلا باو |:

 8 مجان كعب ١ دف وف وف
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 ملا اولا ةرلصروب مربط بل ورسم وللا مو
 جامو تاوولا لام معل | نأ رمى ما يزف يزل عسا نراهن

 ركنات مولا ريس لع كس فما بانك تاذذا ضال

 وطقةعع يارف اذا تروس يذلا يدلل بام ذاب عاضام
 دبمويال ناقدبولا ارسم نمل + بر دعوا دبهلا هاو

 مر نوم زكو يرتد اذ رب ىوم نما يذلاو هو اربا
 ' 2١ كرساهصو ةر +, لال رج دع :زّولا ازمه ٌنِرماول كرفف
 اب ينزل ل نات اممم ميكات ملأ اعد رك اندس
 هك :رابص كرو نورلمولاو ةثلاثلا ةريافلاط هلع

 نمت ضار اه حاصوالانماقزربع) ل
 ْعْدَأ اهبرساري ةرصعو مو لع 0

 يا ةءارس مجحرلا نرلا مدلا مس 4اغسا او 559
 مظعلا موتو مولا بم رعت لا 51 ىلا مرلمممإ//ملورو 0 م٠١
 مو قحث ذم اوم تنك نإ مرلم مان دس اما 17,1

 ةيناصن تنك ناو مالسلا هيلع سوم حت ةبدوموب تنكناو
 الو أرح نلف نب نامل ألا النام السلام يل يسيعن ف 5-00

 سا مرا نم لا نعل كو ارظعر نع لوادر ترط ام |
 . ساو نم كب راف لاو رككا زن زملاودم لا ملا الحا الا ٠ :ي' خبم| ؟

 مالا ٌدوفااو لوها/وزيكولا قثو دنا انيسصو كيم يزيد
 عر ذ /ديفمدلازع و دج انيسلع اصر عل ار 10

 ”رخاثن اعد ا | وسم تزه هزاق كزارلا 0

 أ تلقث كتيضقامرائذ ملزم نم ناويا وبا حو
  ةعقرور كف وب امو تاَعفْححإلط نم : تأ و 7#

 ١ مسافلا او اي كر 11
 3 ع ايرباوهد نب عسانا اهوبأرا

 00و



 يف اع هر كل تلهف كلل احام 2 لاق لاوبا
 ظ موج ادع قلتو ىوصلا ت إنا لل كت ضب او كوت ر) ءاس نا
 نزكنامهاربر :ٌصرو مرت يفك طذر لا نضرلارسارعس

 ا ف نأ و ركئعرسا ئفخ إلا اهمحص ن(نيإزا ىلصد

 ىيضلو "لسفر بك و لااعد يللا لا رك اوس عرساررصو وص
 مابا د عام لسد |درئرزوكران ا انلف تان لا هزصدند4ا
 الؤضدرسا كسمسميناو' لونم مان بازولا انع ئئكأ امر

 اضي أوربرتو سل اعومزمر دك عكس نادوميالا ل نسأل
 7-97 اونو ةردئ اط ءقرطيلع ريكس لا
 [تلجبو قصرت كلا !(,رلل طل تضيبلا تضم اذان

 اساس كرولا ن (مو سويام انهد «رضعرإع
 2 نموراقن فرح ند اولا سب ذوعار بكلا نوجا

 ميك لاهع وى انزع مادصدرانلارصركس
 تباقرف الئ ع سكي مي وحأل ضداو سو ”*

 رسوب مواطنو /و اا ةرحاو رود كم ظبيو :>:
  هملايلا نض نان الاودغرر تعم اد 09

 شاملا اءوض دركتعردا ئفك نالا ا
 عيرلاو حد ن نورص 0 3 ازلا انعئشككا اسر ام وس اوبارعلا مس

 ىلع غرو امه هوهب لمكيو موز لستفي يلملم سنو
 نع لا دّمم لعو ليالي ينافس وم وروما ل
 (م و كار هاز وان امي لشار زعيرسا لا نّمم معو لمقر
 يييلجوو هر ١ 2 سكي برجو عارصلل نكرب توهسا
 00 4! صويدوكوضرلا جيرلا هلام ارلا
 نك رس كسا لنيل ونا قس عكر ضرلا سرا
 مدل ون ل رو رك اشري ع و ركأشس و يعلم ماع لل ةوناطيزك سان
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 يالا م قءال رعردل ءقن نم كو مك اضريغو ساخر لق إل ع
 اولا دورلا ل غوري انديس عرما 3 هر اهزملا د لوبا

 رعلأ ماكا تتّوررلا لنك د ناضمر نميوحا تكي كيا ظ

 نكاس ىجاشولو ]ظلام نيكامبر لارا مضرلا ولا
 . لوؤيو ميجولا سارع لود مزاحلا عضر سارلاع ول عشب - ايو اهساضبَف اديلا « انضم ليلو يلوم انلحإ
 .(وسلاو ضرالا بر ةساروبس ءأرس الارتج مدلإ ب رصرلا نحرلار دارس
 يلاوهو يسلاؤفالو ضرال ا سمسا عهر ضنا يذلا دنإ بس
 ”كاوت سان واب لبي اومسو| تازه ثالكك لذ رك يلعلا
 زول بالا سارلا اع ءاروب ةصاخ :قيقشلا عفمي امو
 ,ل وفا ضرالاو تاودسلا بر نم لق لوف ل د رعرلا ةروس
 زن لعن لوف بلقلا وصول مغ (يور (يرقلا جاولاوهت
 ءاناؤ بكت نولدوت ّينكام رلوتإلا غنم يرورصْؤام
 رداط اي يحد هزو ءامو نوع |وّسي ل ري رصد أ

 ظ رد ول ا عصو لع لاز دس ذنم باع

 ا 2 اس رزه ميج راوعو ءايسلا خالو ضرالا 2 يم يا عيرقرال يذلا معلا مس م كرلا سييرا دكا مس كر فا يدا ا
 - نقئووالا ص رعر ىدق | ماىسإو دك ءام قلبا ضراإب ايمو

 .ئملاظلا مووس اون زيفد يةيجادع تويساورمإلا
 000 رطنس انين واد لاخر وق تنك نس وسزملا عجول 7-0 00[ ا ول ل ل الا ا 7 ظ هبيتلطلا انفو لدتا عيئلا و يفإ وردنا موكضكمسم

 راو مساج لوشسو هيلع دديوضت تدل تياو بريك 2 تس افم| يار زوصو نكس نا رزصراع سرصلا و اىرلقتاو هر ظ أ



 «ة'ي

 . ىلا كلالعرل و زول ورا نيوتن
 ا ا ا ظ

 كح 5 و درب يلا دمعكالا
 الو ىلع بسلام ويصا مضي نأ 5 0 سرا وج

 هل قو كاري الف ةارال نام ,ّييلكا د! وهف
  كراقر داك صولا ترمراع ىنصاو لوقش دكا
 نحرلا | مسا راسو -ٌئافلاء'ق واف مفرق تنركولو ها نع

 مسزم (طىيضاو لوقيد كاس اعرق تام عيسيجلا
 ت 7 ش صولا نصصرلا مس 20 :ىتاغلا رفا هئالق

 0 يي رت لش لوقت م را سرصز اق
 لوقيث تنكر امل قرط هن اك ءارق عناق اذان سا ذإ

 عوبموم اسر 200 هرب. !و ويجي موعد ازكو اذ
 1 "ين اك: ليسسملاو نَعَأَ ا ءارّود ء اردا اهوفثري ال

 ' نصا ذأ/ انذاو اس ءورآ كرر و نكسي

 0 هد رّوو ىللا نسص عج كل دو ىلا ْنْو اب قس رقد لا
 نم ئظلا وسل كلذ : سوق نود مقفوم مز اهنلاو ظ

 101 يي طر معو الغ م6 لوعلاو
 يلو ارؤكربو ايرعشن كو يوي ككّش ال كةءامسأإ مدنا باتكف
 ا و عيجولا رذ مع كرس ممسع لاس رولا
 وسلا ماما فطن ني ع (نةد غانا ناشنالار سوا مصرلا
 اه لوعد 5 نكسام,لو اوت اوتو ىرقلا نا وتد

 راصنالاو اروص يور ضرر كحد نإ
 ءافسؤويام ٍناولا هو 0 0

 ”ةاصاوب بارك ل قم يرق نينموملل ةمدو
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 سانلا نأ لكاس نالر سزهلا ةريعر َة ةرصبلا# ناك .
 لرفلاب ظرا تنكام تكأ قرت 750 ةائولا ترضحارلك ١

 ل 7 مالا هر لع رام أو نارك ن نصلقاو م

 نكحا مظعلا ولا رولا لالا ا ىوصرصصقيرك
 دعك ور نللظيف ب“ رلا نكي ءايد نا يزل اب مولا اهربا
 اف ناسا ايصؤلل تا ل تلو نا :ةروظ
 - قلونو سكب دمرلل عفش امو 0 عيم_اوهنور اهبلاو
 مبا ىووعوملاف ١ ازرس منقي اوبعص ذا شلدب ننولع
 ديره مويلا كصش كو اَطْع كتع انفشكت ار يصل بأ
 توفر التم اما ٠ هج مدخن امسك ايبا رمرل
 هليل باول ءءاكبلاوهت .ءبارب لمن نس بان 'هىلصكف
 دمرلاواضنا ضيهلا جولد هبارشلا مري ؤ اهفلاوم
 أمسم ذا مد ذاوتسا امي ه اك ذيعا ب .قوبن ئيظانإب ©

 هدم اهنا ذا بوفع نك «.كشبلا ءاح ترس
 هنلا )الش نا لان سا كاهن سار يف اسلام اءالا ل ع ىور د
 كغ كنع : انف سكتصرلا نحيرلارسامجسرل تكد مرن رئاومر
 مقيلعد ءافسو ىرهن اوزمه| نرد دبلق سره مونلا ذرغبف
 هتف ت أ الا ةزهت بكت فاعردل ععش امد نإ كرد ىلع

 يسد اهولتتتن اورسار اع كرب مضتو | قعارلا نءار ع
 ئنئلر الوزت نا ضرالاو ث نار سلا ككسييرعا نا راس كوت

 بت وو غاولح نانا ةوجن سرحان نإ الا
 تسوق وانا ض شو ىلفا ءارس ابو كوام قلل ضراإ
 دصورابكاٌن زولار (يىّمل"ارماولا كب فاعرتا انهإ نك
 ظ د مي اسرتك اكو ردو ملا لعد رك انس إلع

 درس اوف نورىولار روب ارلأ ةرياؤلا نيىافلا درا ٠

© 



 "546م

 ' ةراقمالا لص سد نث تاووالا ئازتخا
 1 ا امل ظ
 : ا ةرولا نوح ئايرلكر ومالا ف ةر كس لا ييجي
 مْ نر ولا ع نيروكر عكر سد 0

 اررقب كرَوَتساو كوم كويعكساإ لا مرار قمل
 0 اف مظحلا كلْضف ئم كل 9

 رمان ازه نا ملكت تنك ارمردلا بيؤلام العشار
 ا كرما مساع ىاففو ى أد يئوو 2000
 هن يرمالا اذهح نإرلخت ” تركن اورو كر ل ةريسوي
 نئرصاو لعيفص إف , قرما ٌضاعو" سامو ىاشوو ب قيد
 هوو إب دع كلنا ب نضر مى غال كرها ددتار ِمْرَع
 را ةو اوس ضر اف لسو د ,ىلع رلاطص نعر أ ماعالا يرسم 2و
 مكر م نسا ةو ايس نمو ملرعلا ك اضف أمب 21 ةراكملا 7
 تتاكال زارا كسا ْنِم مزنام ر انارا ضيون يد هكر ئكسالا
 من نع وهز ول ااو ا رنع)اساف اهو راكتسا م
 "هنري ئلاعةاوتب / قاما رق لور ينل 27 لاس
 قرييصضم جا ىوللا نووجار ميلا اناو سانا لوقيك مررصمب
 الو تلا اهم ارض يلع رشا قلع الا ارهْس |. يلع ىدغاد
 ها لوس زم ارم ىلعرفاا ئدخ اف تلد تلف ا و
 - 3ةإالؤلو لاح اق نلا هركرنكلاغت ام ردذ نمد 7

 نسي ىلولا ىضون لأاىزسإب انا ةوقال ساس ام ت
 تال ذاق 20 عزهت لوو نإ كان, ل هم ازرلام 2 2
 ةويويعرع مسا ونام دو يلع زا صزع شا عو اريإ اوس
 تلا نو د فا ىارق مسا ال ! ةوق الرعا ءاس امر افشل امو | لفضأ 2
 نع يذلا ,ننر حال اف قرين ام ىار ١ 0 /و

 تام ايس |



 ولا ب

 0. ازا هلئام ىارا هاو تالرلاللخث د تاح اصلا يت
 كلاسأ ا ىوذلا ل وقر يلا تحاشتاد) / و رلكردا ص م ا (رلا دنع زاقيامكللد نسوز يك لب
 امن نفازب ةوعاو تل سرا امرصد انو امر م دار
 /رللاةعاوصل ارزكل ويس ن الثوب تلسر) امرثسو ايو امرسو
 كلو لص انفاعو كي ازوب ان كشهت الد كمرض نلفت ال
 وكر اهبني نر ناو رعرلا توص دنع اق نير ايهالا بهكز اكو
 ءالثرعرلادلد ةرصب م تام الن فيق نم :لءالم او هز
 مولا عفان ابييص صولا كنهلا لوزن كل وقى ريلع سادص
 مادا اوي ةكى من او بازع ايهسالو :صر ايقس
 ركاشا”نئاركا ساراّوف ناليرلا ىار د انيلع لداشلاوم
 مالسلاودمالسلاو ناعاو مآل ب نمأل اب الكيد شم وللا
 ررشلاو هر ان نسحلا لالا ىزنرلاو وسل ةيفاولاو
 وسلا اههرُؤ كلاس يا ممودلا لوقي كا ذكو معرس نس راسو
 ريسلا ارض اس نس كن ذوغاو كلب ثوعاذ كده امطو رص امريم د
 لاو سخسلا ث ئوسكلا يار نمو «و بد امس و ,زفام ثنو
 وزع و ؛الدلا عرب دن د نا 0 بلع
 قد ما مار | ذا لسو ىلع سدا لص ل وول يكتلا نيكد قدا

 و طك العا سابك د دلذط ريك نافل
 مصرلا نايا م سان دوعا لوي دنعو هاف ا قرم
 سولت 0 ةوصولا/ارو ابيلد كلذ درو كنرك
  ريىدورلادغورج ار يسرع سادصر يطْضيل هلك (ىناموا
 هرمازلاةرباهلا الاهل برس او مسد نر نك. اكرض
 . رورراف شلي قكاب امو ةريطلاو الارث و ف ن درسلاو
 انو رض اعلا انرقرصاو ةرهط الو كورع] سو ميلكيما
 3 نبا رو اوم اق حرلا((روسسب ومسك يلو اراك ل لقلا
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 .ةوريطيِب) اجر انم سال وسرإب تلق رثعردا ضر رفسلا هلا
 بفعزعد وص لف ادرص# نور شل لاتخ
 راقفؤريطلا نع زيي لع دلاؤصرسا لوس ليس انرم اع
 تال موللا اولوّوم هنوهتركت ايس سار اؤاواهسم وري ال
 لومالذ تناالا تايلاب بهي انو تاالا| تانسك ا
 ٍلئلَت ورزرعز امام ثدذ نمو لتحلا ل علاء( ل | خم الو
 ًءااع يذلا سرح افف طم يار نماعومر ةءرهنبا نع
 فب غيْرَْرلا هاوروزبلا هلو ريض د كاتبا ام
 اللا نآل اذا و اول اراك رتملتبا ام نفاعو مئاع تا اورلا
 ص زن ٌيددرلذ ىمست نإ قيس كر غور كسلاو ك ندلاو
 ءاليل.ارسءاوقت نا قسيف هرغو مازهلاوكرسحا ذا ذاو
 هيف اي طسنا وار قوسلا ف و اذا كلو مد هطاخركي
 و َوعاو انرفامرم و قولا ازومرص كلاس ىلإ موللا لوو
 ايم اع بيص ان ) كلب ذوعا مثارموللا ايذامسو مدراس نم كك
 ميلع ماد ص بلا عطس بو هرو ةس ف -وؤصوا ةصاق
 راي موللاراق ةرملا ةروكإب يار اذا مى يلع دادص ناكد هو
 يزيد ْؤ لاول ولا نر ضح ند وصا ,ىطسو انمرع خان
 ثروو ْنِعْدل بهذ ,رلا ساشا بها رث زم ,لضر تر رو مد
 يو اوع ف طشسن امنالف ري رافق ر طش ساررع د رع
 بقارث ذأ اقهوسايع نار زعؤمر لجر تر ردزاق دهاك
 لب !ذاو نعي هتزف ملكا عص ىسراَوُم كليلا سانلا
 رنعلاز تررؤ يل ل مرلاوا ريداد اوطا ,ةيرب ن (سدالا
 مدا لوراقزم عواد رك لوه» نكلاقب امو درك
 انحا قا اذان مرج شسوئكا ةزهءا مو عسا وص

 ابب بما كيا نم لب ذوعاوأموللاردامس زقييلف هالك
ْ 
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 ١ وت اهتوصولارعراف مورلسم اور واش اربإ نيرا سائلا ءزحلأ باوبارل تكا مأوسنو كبح ارح ناددبساو كر ةرمحو مسا لارلا ل نارورُسأ ةوضؤولا ند خارؤلا رولز اتت ب لمد ودال ةعيص اكياس لل هرخأ جرضاذأ مد ريلعرسا ريض نالودعأ مءامال فار +
 ةرد اهلا نيم اولا بر مدنر اذ يضريد انبر بكراك مو رركصو ملآلاعور جي انيس لع داؤلصو كل نوم ميلع قم ام نئيبولا لكيف لزرلر يرصا بولا - عضنو ضاطوأم دع عرسي رحا ىص لحال او نورفاكلاو  انلزنا انا ؛اّرمننمرضعن نعوريلع ماداعرط ل ذل ل عصام سورس نم كلب ذوو مل عصام | يفد ةنعدكلاسا فا موللال اقف ايدج وي تسبمل نمراقزنا ٠ ممو رلعراةصونعؤخمات امو رش و نسما هلع ةوق ( لول وجرعزدمينكزرو بولا ازه اسكىزلارع نا لاقف اريرج بوث يمل نم اعوفرمرشلا نعوي اسنلا ةقأذر :ةضايفلا مونإ/ كك اغ شولا تك تفر سعيا طب اريلع عيظ, كيلا
 لظفلا ةر,روسم كر امم جرع و12 نورعلاو حدس داسلا
 زير جتا اثسابعنبائعىورام كيو نم ةكربلاو

 مازارج اب ككملع مالسلا لايف اهولشم ب كلذ لش ري مل قمم اض قروص نسا ولو يلع هل لاس دل
 ناو كليف اردا انوطن مل بردرب كيلا يلسرا انو كرات
 4 نون نس تالا اين رج ضل إب يم اموزاو امر ككسركا
 ياخ اودإل نمان ييبولا ريسو“ يبا ررظا نماي مزللا لك

 ةونماوس اونو 3 نيس لا 0 ظ
 ركاب وح ل بحاصإب يوك لف يوم أ. ”ىجرلاب ديلا ظسابإب

 هيزأ ش 0 ْ

2 



 "6 ه

3 قاس لإ اًيسيم 17 رم [نمارملتع اب يس
 

 عؤضتال لا كلن اسلا فاتمغر 2 2 10 ظ

 اجل وادو قرانا وإنا ترابمزمآ ءاعدرانلا“
 الع اور فعالا الا نا موش زيصوفتو تارم كال
 وا وزاعب رع ل نيملنسإ مرو اوتو موقلالع موقت نس ! 9

 04 كانوعح سالب ككلايسا رفع
 000000 وفاز: ّ

 تاع نم لاخر امو تقلق امرك ىئهكت ناز |
 موت

 ٍظ ا الار تولدم اد فم ا زج او دعا لاو
 اولكر |رامو درولاو ءاضولا ز 2 ئطلت ناو يدارمم

 20 يم ماب حيا أ جب < كيا 0

 0 اكمودلا لوط مرو ىؤنهض ا
 تام تااعو ارظولا لع ىويطتعب تولعو ءاؤطيلا ندد
 دوعلا م تبالو كسشع.قوفام د ا

 زل اف لوقلا َشالعو كرتغ كر زع هين لعل

 5 اطلس 0 عضطو كىياتعل لسلك د اقناو
 0 ني هّمإ كرس لك ةزالاو انرلارماراصو
 بنو عكريوع نا !إ احدد اهزفزم كيسماو)| موك

 ن١ ىويط اعرب لم كرم يطق نع كرو اكو

 كل ساونا وعي تصق[ام ميجومسا ! الاي لاس !

 ينيب اوف وسن لا ئسملا ناو نسم ادلكاو اسنين
0 صام ا كملاض وس اووملإب لاو 2وس كنيس

 نكلد 

 00-0 ١ كب كملع ةو اركادعنتلخالا ٌحِقتلا
ود ْبعو ضرل لإ بوقكلا تا كن ارإع

 ا ياك اصلا ض

 قلتلا سن دع تاغ تعالو نيج داو
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 لاق ساصاناو يي بلغك تولا اروتسم تروَمْع ام",
 نطل ليز يِضإب قلي ايلعإ مدد اديب لقلي اف
 اذافرنألا وح نهد تامكالت رضا م لعاب ىيطلإ 4:
 قشتو نكت اهراقف دلزان أك تازنوا :ةءاصض لفك
 دا ضر وفاسلا مامإلا رعد رصخ النا اتق تءا نمل تلمت
 :ىزراو يضرماو نا سا مايالا ضو يف لاق نأ نع
  ”زاَمف صانم 2: نأ نارا ليللا نالاهاث كون ماياع لشنمو
 ٌةايحازو انؤعالو اوقن الو ارض سفمل كلم | ثار مهللال ثٍ
 الا قتاالو تيظعاام الا خآ نا عيطتسا لود وسسالو
 0 اه مف وف مهللا يتبق وام
 رايبلاا]جّرراق كلذ تررك ى جصإ (لاق اك نك ذب صاع
 ْز يلون قبلط ءاطعان ريف تنكأ اممصرلُك ال ملال ههس يح

 ضرب انر بكياك_ ب (ريسضع رس اغصد تارعرلا لدبي
 وسلا 2 فورئولاو موداسلا عرباولا ىياولا بر رس رجلاو
 مار سلا نع نس رد مامالا دروا ,رث قلوتنامد
 " قلك نلقيلث اؤس كر عادارا اذا لاا /و يلع
 1-3 نار اق رك ىب دو وي ةنال يلام ىلا عووتسا ؟هرخ
 ف يلع سا لص نألو مظوح: يسع و وس زا داَع
 . اجو كُن اماو كيرد مسا عد ويسازفاسلا هو
 رانا هز لاق يووملا دارسا د وز لاَّوُد [ؤس سراء / لاؤن
 لاثثتنكام ثيجرملا كرس لات ةرزاك كيد غعو
 روس لع يصو وبلا لوطا مودا رقسلا دارا جرل ةرب
 اذاف ماب زاكبالر لا كلهر ضداذ امو يلع اوص الو
 ده دار | ئفو ءوملهتل ابر ماه اذ نين روم لاش امدازعن انلز هس يزم ناكر اف «مازلا و ووظدلع ىونسإ

 كام



 كى

 ملا مودا ل وقم / ف رلع اهلص يلا نآل ام قلبن
 يلا اوس نلقنما 0 ظ

 اهدار اقيلف بارا تبفصتسا ذا رلولاو لص لاو لام ار
 ضر الاو تايحلا ند سار لو نوبي ها يدريفقا
 ١ روع لاز كلذامئذ اء وارق اذاف نوهعرتيلاد اصركوا
 دابعانزقيلك ةدارلا تلقت | اذاو بوو عوام ايصعد
 . تاجرافرلب دع ذو اعوفرم دروّروو تارد ثالث اوبحا
 نضر برو نللظ | امو عمسلا ت ايىسلا بر موللا اق اصر
 2 رلاثرو نللض | امو نيطايشلا برر نللقا امو عبسلا
 م رولا ةزهو كك لاسا نيرجام و ناهبلا برو تيرشامو
 ًايرلصم اسر اهنرل نم ارد وعاو اموفامرحو اوله اريخد
 تالليذوعازاف الزخم لن |ذاو ىاسنلا 4اور ايوُهام د
 كلدو وروكسرك سس ةةرفد ال نان قدخ امس نم تاماتلا مهنا
 ملزتم م حبري نينط ذأرث نم درصورسا سرك اع وعز هاوز
 يلتؤم او ماس لو يس اراقوت ارم الن ئافلا
 ثالير رولا ةروسو| ونار ىم ام علبو ينؤلبر ىس ام طؤش او
 ءاوكر ال ناف يس كا لآ هارد مث تارلللا هزش لويس م ث ارم
 لزمه نيو رمق يركتا ددا ارث نس ارألا يضعن عد ارنا
 لإ مهرزدرنعلاقن مو ءازغس#ا عصر قرف تركب لس ممم مل
 4 عج ريئاربال داهم ا كدارل ءارولا كك يلع ضرف يذلا
 ةاوُلا ضوب نعو صرب قجزيرسا ملها عْرَرَف نالولو ءل زخم
 مهلا نود بركات رج وو ارذ اسم تنكا ذا اق يبرر ل شا
 ىلع درر برصاو تلاركز اذا ةروس وارث ىقرطلا عاطقو
 0 رار لع كريب عمو بألا يد ف باّرلإب مرار ضدالا
 ركالو الرد فاك الاس رولا ءاّقيرط مول بنص او كان اوك
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 'رلنعاو اوس موفد نمو ارس مو ونا يب نم ناعضو
 رض زنإ ةركاوم ايا يوارلا ىدح نؤرعبي الموُي
 اولصو مْياو ةرمس ت١كر قمد كلة منت ارادز ت 6

 طوتحاف امو ناك :عاسلا ض وبل موضد ل اقو كر ربل و يلا
 ةمالسلاو ارإ نم مهلا سا ْنعَو دإسس لا ْناث ثلو رع

 حك افلأ والا ءارون نيتهكرزصيلك ورك لن مزؤسلا
 وارّوب رلسلا وو صاظغا او :كافلاّش انلا و نرزعاللاو

 . قيل او سلا رحاصلا تا مودل ل وود سره ف الزل
 اوداو م سلا ارهد يؤسس ىيكاص (ث رلولاذ لام از لقتال 2
 نيك اراطرإإب كرب يك يور امو ىلض ارز ييئذغاو يو
 شون اع تنخر (ؤراخ تزكو لؤس تدر ميش لاق يك
 ئم,لاس| نإ ليو ءارسا كلاقف ءاعرلا لاسا سكلاضلا
 ' فالئل ةروم[َويلكٌس حدر ا ورعلاْ م عزوف ؤموارا
 .  ضراع/زمكراف اهتارقن لاق اوسإل نم ذاما اههناو ل سر
 ”نمو قبلا ما سا هارهت نذاو قرطلاؤ ل ض ْداو معارج
 - ةارفض تارهاط تايصض ع بسز و / قررطلا عاطق ناك
 . زع مر كف ضو لع تب ترد عبس تارللا نط يولع
 2 ندعو فاما ةرماو لا نع ةرداذز يمي نع ةرد اود صرب
 مو بروو نموا مور نطرضن ان لن ظ وك د ودخ
 ند فورزكو نون يقف تاو اى نم اخادال عزمه مو
 اراالذاف اه اوف نم سا ميكن نأ د اراو رس فاي د طك خد
 داراد قبلا له | نم ئصزم  لزكو ىلاقد لاو اس نارقترإكب يشع
 ريعسا عض نزلا كمل وا كاهن لوو سف مو مهنا يشي ن |

 ب كنك اا نمو لاه لوقو غولخ اولا لود ا مهولق
 سفرة سلم هر لماول

 ا يل ا
 املا 1

 وي



 ا داو قالا ب او
 ْ بمودلاوللالا بادارق وامل از ةذهاثلا ةردائزا

> 
 بحت 0

 ] / لئاوا يأ ءويالا سل وح : و 1و ا "و" ءاد يف وكي نأ كو مو اماوط ناشي ازا آلا اذا

 | ايلا قلو ةضررأ ىلع لكق رو رسإب "قد رسارس ل انف واو ن ضو
 امههركو د يع ماوطل/وأ :روستلا كرت نمو ءاوطلا

 مسا لص ءو تءاثدراو ذلك ناطيطلا هما / مس نمو
 نت افانإ كرإبماوللا ماوظلا لوارنع اق نو يلع
 ماوطلاطلو زهر ل دائلا تازعانقو ني زارلارح ناو

 ,, اهلا عرج مو يلع ارصرما كا زكورزفمل كرون
 رح (ناقسو (:وطا يذلا سرها ناشالا لوس نإ باركلاو 1

 روتل لور ١ ملالا ةرركن عيوني لور لعد وص ن الو

 17 الاوت للازا ةكو سنفتلل كلثر باسهل كلو ماوظنل '

 لاقذإلالا :لق نم تام نمز لو لاذ تام ندا لك نار روف
 مؤبص موكيلع  دالإ مويلاذ سب نمؤي نكن م مي راع رئاريص
 ميبسب لو ناشإللر صك د قرر لف ا نا قييظلا رد فذ
 0 . نرد ام قيفط د دارعو كر ك اد سعر اذصو
 0 حاولا باد م نوررولاو ءوسانلا ةرداولا نيلادلا بر دن واذ يربو

 ا | دار اكربا لو يلع با رصن عر ورد عوايامو جاوز لا
 كلاس اب ردلا وتلف نراه يَرشاو| ةارمار كرها جدر

 ابلجاس إنو اصر نم ل ةوعاو ىلع ايزلبجام زدو انيرعخ -
 رلساف ا اذا كوعا ناوإ نيو كلازتو روا دوب/ هاور ىلع
 ايتك رام حاطيشلا بنج و"ءاطللا نيج مودلا ميتا

 /مفولعرءارصز عد اردإ ناطيشلا هن م دلو ىونبب ىضقش
 مهل يرسلا ام اقاو ىئلان وا ْعْنْو اف دولوم ملرلو نض

 ريك 2 اهلزطور رخل ل1: اوياقدنايبصلا ماورطر
 هع يي ترم يبوس ىرج ضيكا نم ةيناشغاموو 2 0
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 ردنا م ”م نع ند وقاط أن 2 تابآلا نس ول تركي و !رادوع ةا 2 اا رطبتو ءاىلا يلع للقيد يلغي درفت
 7 : ذانزك ع اهلل ارم ان وصور ترد زنخ ةارملا ميرطسنو واى ان
 ا كيو اهذاماز دك | كلل روت ريكو وسو ريلع ماي يذل ع ةرلصلاو رحئافلا يورما
 0 وفن تا ايضومارماذاكد لودر ا ايكز ام الغكلل بديل
 را الأ ةرفالو لوح ]رشا ىطلب تلج
 ' نإ ايسوارإ اا رم | اما اضف (ناهم ب تزربناب تلج

 اعؤزعلا بر كير ناهس ةروسلا الأ نوكسم نك لوب ظ
 مالا اردن بمد مصو بررسرك السالك راسو نووصن ََن
 نوط ال تركوا تلج ليلا ا
 حرمنا ذ ورسوم ي مع لع اد ومْكم نال نال منإ لاق (قنو رشا

 222222غغب اماماهم 17
 |نازك احس اود او: و نييشررام كال 2 اوثماو اجبر بتكتر اعثسالاو ءاشملا |[ افسإلب
 ن 1 ا 9 اوئمل
 نيستا كسرنا ازهوعم كلو مسمي دالوالا لوّوَسولا
 ف زال تن العر لو سلا عكسمي هك ارزتذا ضرالاو

 1 ملل نكس روق دّرسمر ك5 ٌرثسم 2 أممأ
 مسا للك نكس يأعل عي لاوشتو ريزلاو ليللا قام ودل نكس رود نوهحرب ,يلاو اهركو اع (عوطر رالاو تالا ام
 1 لوغو اوسلو ما ةوق نكس دا ةررغ نكس
 اولا عنا سال قوام كويلو سو داظزأو طعس

 انا سكن اشدا

 مالا

 ظ ك7 ةارملا 1 عمد ف
 5 ننال 0 ارا



 "جيد كر : 5 5 قتيح ا

 م 00 ب 3 1
 ابو نم اع مءانكو لص نم نم اير 2 0

 2 0 اولا دب 0

 2 ىو وررل (.وصو ل ويل | ميز ىذا ؤ| ( زك و شري اودل ى وَ

 110 م اولادي ايسو ل اعلا : ةدامل قمرلا وعرف تنصما لاو

 نار نم مسوي ةروس كفك نمد نينائلاو عوناسلا

 اريعسةروصلا زيجارلد ولت انزال ماكا ةا,لالع ايرّدلعو افرح 00

 لل ىلا نسا نحوك رو افندي ل امنابوطوم ظ

 لعلم ني ضبعب لوس اهَنن |لاقذ اهصي واما جو دن صل نع

 ان او رياباهانرنب ايشادو اصرمب .اعّبكر 006 اموب اق
 اهانقسزو ضرإلاو ىذالا دع بتكو لحرلل اههاطعاو نووُسول

 لاق اصالك ا له (مولل اب ارم او ةزرملل اهاطعاو نوره (يارونذ
 اهاصائراوع نم اطْمش اً الذ اصر سائلا ّتفدايلم او ايها

 . مدبرعرو زمرلا ل ف ذا طاعت الز ص يهانمو هزم ضع غو ظ

 انئسو السع ملغ نب كازكو طافنإلا نيرا ىار سودا

رونناسك رب موملاو رع مقرب درك نم زخاو قوم
 0 ة

 رت 0-0 طك رصوامو طاون لا

 هزه لطصو رسند الأ ىن قلاع ىرطمر سو مر مكرر راع دعا

 ك ام قلبا ضرأ ايل يقو وهم تليد اهوار وصرت

 هنأ ىكءفط | بول اران اددوو) ١ (اكرمالا َن ضقو لوف لا
 الولوج رالف 2 نالف بلصنم لزانلا هام ]اهيل ككسسا

 رك زلا زواغرتساوأر وش م أل نمو سل !ىلولا رس الا ةوف ْ

 نيالا كت كو »ريللاؤصن موون مانا "كال صل
 يرام وكس امنا 2 ود لوو درووامو وعرب س كر اق

 لعفي ' مسكان و لور لوق لإ دلا مهم د ل ولاد نوهمسي
 ماليصو لاقد رولا نؤإن عضتنام نعراوزي ثاق د تارمك لن كلذ

0 

4 0 



 يا

 3 101010 انديسدع

 موكا ف“ لاوقالاند مف ءاح
 ١) فد 0 0 0 اال يدلا لاب نأ
 ني ةلاوزلا وهال ارلا ال "ىزلار» اوه م سعرلا نكت 18 مس
 ازكت لازد الو !نكشوع نبا ىوللا' لوودري ةروسلازاإا
 براب رلاسا ود جاه ضعأ ثدعرفا از وعلو
 رفا ار اعد [ريسراع رناطصو قصىارل صراط نيلاغ"

 وفيا لال يذلا داو مق ل "الا يقبل قو ما ظ
 ذقأ ود كل دلع لد موتعلاوا

 ا 2 لا قاوم الامال حارا لنعا باتك
 جاف عال /ا ةاشا فضا قرار
 ؤ را ردع 2 ملظع رقعالا اسالا ةوكيو تالا ظعا
 ا لارلربا للون ل وهو ظعألا الا اتؤص الب لقعت ويلا
 0 2 امو ةرع رب يمال نال الإ الاوللالإ
 اَقَنْم ايرلا مييضت او رلا اسال | عيب بيضن 1

 + ولا امس|ن موننا ل وقت || ئردلا ء |رسا نم_دزولا
 هلا ميسا م رولر اع يعٍب اهالاخاتن امد امرق !
 2 (ود سا لوم ست نع دمؤلا يلعاف وع
 رياطا نويكلا هو زذلا لكي اب للا ا و:
 61 ازكرل ر وشم ناو ا « يارد عراشتنا ”ماركالاد لراحأر ةبصرلا نمولا م لاف
 24 يقال يحأ ثنا الا لا ا رس|[ن را إب هلا يناشد
 "يان يلا عر ظعالا مسالا نأ مسامير :قيزنح ا سامالا

 اب ”م اهه ٍن زيا و كلاقن ملوق نب جيا ةروسو يلا ٠
 ا, قفلا نعوضر فورلسانلإب مس نا كاهن مل 4 ظ



 سل يازمن الا 2 00
 2 يلعأب لع ْ

 7 لال فعلم تر 0
 ضال لوم ناما ناو قو ' [سم افلا نم تنك
 ضضئايعكر نم لاق ضو زق تلايامح كروي تاالارار
 لمح ثيفنسإ رب |رويق ا يباب مخصلا ةزرصو
 لا نا ميضفد | ىو اذا رقت تبوس تلقلا ةاضرل
 هد ٠ ةك) ايم ات اس لا هزمت يلع تلو اموهي ميلا راشملا
 بزنس ال نع ةقاكو هر رقت نيبكارس ا تَّمكُذ]
 بلغي ل ةاتايفلا مكرند : ميملعت تالا كرس

 كحياتكللذن ناسنكلا وهش ه ايزل يؤم نصنلا فور
 - بظلء ضب نباص © نراهن ءىدن قمر يادار
 ظ 0 داههسلاو بيذلارلاع شل كرب غا دارا نمور اق
 رااعو عيصلا ةلص سهول نأ ذا ني ثألا ايرلوارس اما

 ا ىْزم نسئلائردىَزلا يالا ألا أقم ؛ ندخل !
 كلدرودو مر (سوستو : د و بام عسو رد كالا ا
 مسا ن ذامل [وفت ايس الا ناف 0 | افلا سصولع
 7 اد وك( هدع ين ادود ناك ومق صرنا / | ذرل رد رامساو

 00 ف ا ال سر
 ا "ل او رلع ناو 5 ١

 الرا ومسجل بلانت اضع ماو لاب لوس
 زر الهلا باع مطار أربا مدل اكد ا يا
 يد ةاجاي ايللو عا توون هنو هز مللا صن مع
 ”قيوح لان كلل رود رهس :ىاس تو رس داسلا  ةعاسلا و
 اا ناوي نم رمد ارّيعو 0



 | .ازسوهو سا ئلتل

 أ

 مسا موطن ىزلا تئولاوصو كل ةرعوابجادراىبلاو
 0 اال اة ءايلو الل ةدالولا ميك
 ابريق نمو ةوايزلا انرن 0 هررهم :رياس ام[ ومق
 :ىوكرؤلو :ىكر رع ضنا ذيله ةلمل نيو اوت
 نأيلا د :ىئافلاروبرماساوش )قب ةرد برعو اسضاارتب
 رست نا! بنار كذب سلك :شسايؤم قب ناو ةعاسلا ل يك
 تال امني الن ماح ١ جييضقن ءاكامرسآ و عويد باهزلارع
 م 'ازمر ينثر مو وراق نيو سم ار نع تاقوالا__لغ /نبومسو
 0 د اغو قرب الارز ءاد اودوف ,تصاعءاًضْمل ليل 2ص
 2 ةشفنم تن ل ءئاس_ عد نالوا كلذ نم هنف ةوالصا
 انهن ) اعارساو ناو" ات ةبهولم ا نم غر زلا تلاحراع
 صو رجاسلا لاولارع ءل/جبلا ايرث لزنت ىلا ةعاسلا
 و ىدورلا اعرب ريس عدلا
 غو الثلاو :ب د اىلا ةرباغلا كلذ دعس يلد
 ةزلا بالا نم زغب صا ضوم لع بيسلا يطو/ذا
 ميلعّ كيورووبما اموارب اط مول اع شرف وريلع اينو
 كل ون ند :وباسلا :ئاسلاو مث لئلا قفؤلا ازش
 ' ديم هر ازراط ع ضوم كرمكد بازعلا لو سهلا
 20 اهيلامز ن ىسلا 2ك كلة بلس اموإ ءام ةرد ردو |
 0 ا ععطو ب صام كل ذو مسا ن ذا

 ظ 5 ةروصلا نهيع نيوبراو سس عالضا
 قفولاانه سكب نيوسسال رعي امد
 "عا :عررم نعو مَ 'ةزوصلا هزهن دع
 اوبس صلب ل البافسو -

 - يروا بك اهو



 نا اهبرص اصرف ملخو بر هسنم ا اوه ند يوسلا|
 مهييض ل لثل ا قكولا صّولا دعس كس وقلا زرولا
 وسلا نم هن لذ نب نالذ صلخ مؤدلا ركب تك ع
 يىدرو ملأ ل و ! ناو .مسصرقب ىقسلا اندم تمدخ اك

 ب ٌماَمَمَحافلا "روس ارق نم اقرأ اىئلا ضع نع
 ةاول | رود نقل اه عذيب نروم معو رم ةرسع يرخاو
 اريؤم نال د مر جوف و سا نو : اب كفن ريفلا ناك تارمركسع

 ماه اكد توفر 0 ترف ديلا لهن سرتلا ميلعو
 4 اعررمم ازرقو ةكافلا لضف الل متت دقو بفقد رع ند
 طامه وا نمإب رس | إب فكلاسا نام ثرللا نوهسملا صررك
 تينا بو تواضو ياورلاو نات التو ءازبلا
 رك مرتان خب انهجرت © انملا دنع
 . ان ريسوعرسا لطو نيارل ارلايرا اب ءاتمجرب ميك (نا ام غع
 فب افروس لو يسم ا ءارك اذا ةمد مي ىطو ملا اعو ري
 اذاواوب رس ملا نز (صلخ فلق دوضحمو قد اص ميس

 لا ةو الو لوعالو ارنا د ناموس لاو نيوسلا را

 رم لد مف ريكولا [مثورسلا اًيسح _لثعلا ياحلا د
 ديو يوتا نع ام م مدد تردفو ل هم دا رملق
 ديلا مع مسا 2 وي داعرلا لنوباوع د نأ“ ديلا

 ٍقَح يئطلننا كلاسا نيْضرالاو ها

 داعب تهشم اذا يكزلا حا ؤضاوذلا كفطل
 يطل نيب كأ ةهرتو تل د اف اكودخ نس
 ملارصو رب ولا ىوولا ,ثو ؛ كن نم قر رن هوايه
 7 17 نبر بكي 0 اديس
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 6 يأ
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 دابجو ماطإل ١

0 

 . رعاك ناساإلا نالاذ ١ ويرملا ملا نم ضلاو و وبلا اهلركذر اوف 2 نون لملاو مب ثلا ةراغللا
 لبكي يلد ةوكد باؤعوا لنك نسر حا لبث نرسعل
 ءلَيلا| قسم ايعرلس (ى.ذ ياضالا ثا بويعلا ند ام أس
 كرب اروع فلا ربكا دل هن زلارنع لويد /اوخوضوم2
 ؛ليالجى تالا مدرلو ةؤهرمرلوكو يسرع ءارف
 نيك[ اووا و فلا دع مدرؤرو ازج نسج سوح د رمد لعرحا
 - هلذوك نات, فقن لعق اندوصالل اسس منعزل ايالذ
 لووض بكد ووزاق كانك يزلاس الاي لا الو ءاط
 لظقفان ماديكسم نيّسسوطيلكك لذ نود ارما فاي ناك ناو ب

 . موعالعزروحادراو وحلا كلاساد ةالوص موب فلفل «مرلاررلا اذهت كتل ىنارموذلا لوجس د مووبسسو ءاوضلا
 اون نعرسا جروب ثدذ مذ نيؤماد فاخا ىصلك لنا

 ةزوسزاؤن كرابم بى ارشد ب لوط ضيتتس كلدد
 ازكءازكاب كَرصتو كوس ثزخا لوقت ثارم عبس يفلا
 هسا ةوقب كتر رمد كو ف ت ناو ةرضدو ردا عمسب
 واسالر ”متس نا ىزلا ردنا يس كامب و يبو مدز وكر
 محمي نعبر ور تعاؤلا اوفس ايش الا ةوطس نم
 ةلساو صام ملف يلع الصد قراس نع ساطيمد
 انلوبحو نوججربل راف يقر كت صيام ككقنم يلع علطم
 الوهث وانيشغ اف ارمس موف دنمو ادسرم عربا نوب نم
 . اوزؤتت غا موطتسا مسن الاد نصار فم اب نومي
 املس لا نو ونت ال ادهن اف ضرالاو تارجسلاراطق)| نم 27 ٠ ىرأ.ث- 00 1 5
 سولعاو لاوترس انكم ا ٌتءاىجلا لاقدردلا ةررقب ىونتما
 ربا : 5 ٠ مانزلا ةوقالو لوهال لا ولان نؤكد ىطعر سا ةوخم

 اذي



 م ةهملا#ب

 هيعر ىئادس ع سالصو زيكو لاونو رد انبسب ظؤلار علا
 نك وتو كررط تءدراو 0 0 0 ظ
 3 او هماساو هسا رند رتكادمصيأل ند .قزدأ" دنت كلذ

 لصلا ادرك | نزلا كمل و | ةردارلا داو و ثكاو ةرداورلع
 دو او :نالف بل نالف دن نكن يزال اب نحت ,اوت لا ىرفرلا
 2 ةددازوك رم تار كال كن ذ زودت يا ةرئاد ىلع
 ماوكو غوكيك مك ةراد ريتِع2 منددو دد رحر نو

 و ساوتان كلذ ني _هلا كرت كن اف ايولع موش
 ىك زلارع كلذ لا د عقر 'الاو ماظلو ا متل الاله
 تاوركااد ّدزولا يب تزروت مافلاصو كلان فور
 راشإر| تيححو هوجولا تهئاشي توياز يذلا ىلا كعك سو
  مدئس ال رراف تافقن لك تفسد رابرملا اولا دع تلكوت د
 مئصررلا ء(ىاي ا تدراو كر ناك ند تار اؤاو بك اهالا

 زار اموفنا د صاولا وجد شيرُسكس ِنل يزئاومم لا غار قف
 "ب (كلآ واس نمإب مهلا تار ثارت ايولووت برو نكس
 3 اسلراعج ادد ايونلار ب افلاوههنمإب ياعرلا دود اسد

 ماناؤولا نورمرّددالفا لقد وع عو موللا رن ]و نب ىالخ
 هإ_ ماطر ىئءارص تاو ثالث لوود اهولافقا بولق ع
 لومرلا, نع هم قت لس ناخت نم ءاسل اهرب روت تابالا

 لمص فور يومك مارا نز ا الو ماا وفا دلع ميك مويبلا دلع
 فز متوسلا نم ,اونرالا مون زم ف لنك ل مو نول غشت مل مز
 ىدعتنالو سا قناو اونررس برج ةري دس يذْنا عضوما ل عش ود تامالا
 طا نم اوزؤك يذلا حرا يزلاوقل لهن لوف ناو نحخسما الا
 هل وو ئينمولا كرباو لودر كلا لوال ير اب د م باّتكلا
 اماجرف وأ تع سر بوبا مولع انفرد اوركذ ام اوس لد



 0 هلا

 كلل كو نيىءاولا برس ىياددلوقولا مدفن عاب فا اونواامب
 نيوباو ىرد از ؤلا ةدوس ةشملاو صصلا ةنس نب دارو نع

 رزولارد اولا رسا ..قدروكزم ا درولا كاع الأ ةزهركذو ةرم ظ
 ن | ةورولاو لوح ب نال د مح قك/رصان' ديزعر ابج]كر راق
 مث ىار ظل زفد نم نورماخوفاذ اف ةرماو ريصالا تال
 انو ئامسص نىتسلالا لشي الو ,لا قتيلف رام هورع
 ىلعو جيب ايريس عدا لصورسا ءاَس ىإ لول د نم حن فدركا
  ةئلائلا ةرداملا يماعلا برس ارد ىصورلا
 لل او ناحنا " ككسمو جرششلا ند مشب ىد نوي لثلاو
 لاوو بار نايملا ننصم رك“ جالا عيشلا طك هو
 ابك زرع نال اص بن راراو اق لاعت سان ان فنو بح
 يروا تبرتلسا مث انزل ز عاف نما ند قكاط ايرباص اف
 لرياش اذا يالصمه سلاعانا ما دس ايرباص اق

 تف زد :تالسو شا ةجرد دجاإت كيلع م السلا لوقب
 تلقد مالسلا يلع تد درئري اهلا ل ارك ش !ذاف سار
 اذا اعد كّلع تْيِج ئيعأ ءارركز ىبأ انإ "ل اّقف تنانم
 النير اج باص| يلا ذهل ذ لم باص | نم كعب توعد
 لاق وطتساراف ةاورلا ندا ذ ٠ ت دراف رشا هذان ربوع
 0 تزفاواد رْخاَف ريسلا تك ةاورلا
 . لاب يبراو رضرالا عضو د ءاىسا عقر يراد ولا
 .كربام نلخد تاهزلا ٍءاَص او ليدلا مظ او جاب رلا لسزاو
 وها نوعا ىف جك "لو ”ضرالا بصنو يربالامد
 0 طركفت نك كلاش مظعاام كن ايس قدس
 راطلسو لمح تمر و ك ون وب تورو و كورلوعب ٌتولع
 ' 0 تيما نا رسمت ككل لذم او انلا ع رمزم دل يداوم

 2 راعرلا 4 |



 هلال“

 | د١ انو اعد ك ٌءاضَق در ةباها] ( تلفكب
 كنا كيم كرف وسجل ولا تنا نلبس
 تسووزف توقع تر كيم را رخاس يلف ممصرلا
 دلل كيلا بغراو كلاسأ لام وهلا 4 ءالب ءنعّسوْسكت بوبا ترو بج ا ناديك قس وي ترو ةرهر بلع
 ءابدإ ةربابحا ص اقإب كاسم لكسب ل لويس صر مك
 انياص دقي صن ند إب رصر ضو ماظعلا يحب نمإب يدلا مون
 م7 ماد رربجرسج لع قديسلان م واو سلا له ّق أ
 ؟ احوال ةزهوب ةنالفوا نالف تيلنبا ترا هيلع اذومع ءا
 : أهذا عرداّولا تناو مافسالاو ضاءالا نطو جلا انو
 قشائزلا مك اوزوكٍ زرملْسد نصارلا_صداب دكت دل
 هسارير نا ىلقس المارث رعت ارو اعد الا مى اب
 مهااوعو|)ق د الا مانأ سس ضرالا» تاوجسلا قلق يذلا
 دواز حارا نسكا ءاحسالا ولف اوعرت امايا نضرلا اوغادأ
 يل نار اجل اش رماة ذا امي راوي طا مزرم بريد العلاف كلذ ءارف اه لع تلك اص ننر جراف
 . ضيم دزيلع ادع زاروا تلوصف اميفوع يح جوبسالا
 يلولاز يفز مالا ى قولا طخ ترجو و سا ؤإب ءارعب
 اية روم نم نيلكرب ميجا بيسلا نوع ن امامكم
 ّسكأ نا دلل لت مل زاك لو يلع رسالزص يبلاب نمأن م
 قلعالو وس قراط ّىرطف طْو ددادع قدعام ني شعل
 غاطلسإع رحا مب مو لو اهرع كلذ لازالال غم امرب باد لع
 دعا مبرفاس الو قزعادواصاق ةنبوس كبد بكر لوس هباصاق
 8# تاه لاقت كل دب لنمو ريوسزاق ءوسمءاصاف َقْفد#
 ,بلافقزع يد د دوتههلا كررت كلم يذل بكاو ةاودلا

1 



 ١ د

 مسار رع 'وصقر ابجإل و ردبا يع ىيوضم ةوق يذ لياوردلا
 يسد( وار ياتكلم اه ءارعا ب سا نمل صين ل ملاطإلو
 من اخ هيما تيرافعلاو نيط ايشلاو سشألاو ىحأ ب
 0 ركل هريكميعا نيب كرضو كف انكا لع مالسلا دلع نإ نيربوب صعررهاودا لعردالسلا مولع هدواد نب ناريس
 00 اري اكلم اهرساإللا بلاغ لو كمارو او ردصرا تك
 نس ئشكش الو برعا نم لوزن ال يزلا منال سارع
 ران لفطا نم ناوبس تلج ولا 0 قابلا
 الوزنوا :ىلقعل يسإف عضاؤرا ند ناهبس كك اربا
 . نمل اطلاموولاؤ م توك كال نينصالا نم كن[ ُك
 اف ات ال ىلعالا تءازئا نك ال مك ل د ارد ناك ل
 فزءساو اره بانك ماح_ حا مزذلا يراذوسا لكعم نا
 فراروو نوظو ير ايزيو لدا نيصح ا طاولا ر أ كّرسب
 | نيزواللا كن ارعا نع نّونلا كءاملوا مر تست ىزلا
 4. اك ءلبصن نمو كف يراك نمو داود .خادراع ام
 قييضت ين ع2 ضو ارسو ذو ارعبب دارا نمرات ئطاو

 تا لأ ملا ل ردنا تدا كن/ قمطب الور كوقد ال ام قرح لو
 | محمي_ىدولالعور اديسلعسا صو قيفكأق كا
 7 ١ يتركلا باو :كافلا صال ءام عاود خدرفل عفش امو
 | 2١ مجولع د ئسريوىوازك ةروسنم تارا ضو تارع سم
 ناللااره وق رم ر عْنع لكس |! ذاو قرفي عورصلا
 مح مافن اللا فذ : ذ سّوْملا ءانا دلل و نم شرت

 مباّتك  دارتن يازؤلا ماالا اق ايبا نا دو هد رإو هلم
 جراح ت لإ ل اق با ئيياصلاض ود نئعركذ نإؤلا صاوخ
 . مس لاقف امرلا_ماونت تعرضف ميف لوملا داو ال عضوم 2

 مررنا ظ



 و0
 1 مس مس ا :

 سط ربط نقم ا مجرما صرلا ساربس

 ىرصلاو ٌجِبََص نبا نعروكز لاب انك رك ءوابريلا دوسرلو اينع
 زاهد كرلاووم كن امانصإب تلقذ جرم هلسلا نوزع ونع ان (يبصلا عم بعلب بهزف مالغ ينفر ين ند نمل
 يىطربا لور اثرت سملوا انن الص تقوازه ممفناسلب
 "تلقف سقئلا بوزء عر يبص اوظؤما مس نلعيلا
 دانلا/(ةذ مل فعلا,اولار دانالا ةومالد لوحالب نع جضايإب
 الو لوهالب نع 2نزدا عورضم دع ان ع رنع حض رانلا
  نؤارا]ت حورصلا لع ءاًوب الن از نب يوم ب دصار ريبكلا ق فلا معو ميلا دوعن الو عضم خلا يلعلا سلا وق
 ريلاووهب لو ناطيشلا مره رفا جو رفت سارع ماكل“

 تيارف ىولت دال ريصص تعصر اف م وضعب عد ,سا نو أب ارنا
 ران جإ غسعرلو ةروص نسما ءزْنَم اللمس ص انم 2
 كميريامو تلقث حعررضلا هزيل ءافس لان سا باتك2 نا
 او:نناف ضر لاو ثاوجلار اطقا نم اوزونت ار وطتسا ن١ سنالاو نحب[ ىمإب ءارممتس لق س(اك د راث نس ظاوس ىكيلع ء اسري نو مقترحا مأكل نذا شاق ًابولعز تاز اقفسا
 الو ىشاروم تبْسال يلا نازلا تاره نوران الواب اوثطاراق ناب نكت ايبروالا ىامف نام لس الا'نوزفسال

 م ل6 يامر رغلاو 0 ناولاورح

 نال تم اقئابرلع تولتف هذ تظؤمزمد مط مس
 راسا دز ترتامو كلذ دود انهبلا رون لو لس انوي نبع
 ةيورهلار زب ىزلا تبلا تارارد ث تبتكاذا ئموكلا لها

 ىك رهارلا ريسزت (وم ةلوقمم هز ىو سا نذ ان تاعا .
 نوثي وانو شوطرمو ىئلت و انيفاغكم لاق تارشن



 ا اوبوذو ظ
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 نواَءْن وا نم زنا راولا ضعم يورو ملف موللاساو
 ثرمور ىافا يرسلا جب ةرلصلا ماقاو علا عصا.

 ناسنازا نم نايا نرخ نا تدزا ذا ءارحلا صفت طخ

 نين ذوولاو هك افلا اواو تارم عمس ىئىلا وا ث نواف

 .اصلا ةروصضركا ةروباو قراطلاو ءاونسلاو بركلا باو
 ”(ىىلاو اره واذاو اثر انلاع دال ق درك اف امرلب تأ

 ءارر) ف :ج اىل اونسا ياسو مم وو ناش الإ ب نبر معلاب
 سوسلا قرع نم رِضوِ غا لاقيرسا ةروقد كب ذل عفانلا

 قناع سوم الا و مآط ءام# تسيبو ّميفو ارزت ]

 - الويزعا# ةرمرب عفش و عري لب قولا تازن ءارع نم
 * ةكسك 07 او :بحاذم عهشو غمرع ب ىبصاخ لوزت

 | كرو 0 الو ٌةِرِلس ١ ال لم ا 00 وزسو مىلطبو
 | 211 خورشلامئ' اواو كارلم اد هوب ال تّييثحا

 رج ان ريسراع سارصو اوهسو [رك جدلا قت نم عفشسو
 ببر هس أو ضررو اببر بح اك مف كم دولار اعو
 اي ىف نون لُكلاو جون ارلا ةرد اهلا نيلاعلا
 مرسحو 2 امروا باصا ١ًوارلذ وحد اننيدكا قرع د

 ي الانيا يف انرسساعسالصو صرنا نصرلاوعلا مس تلف
 5 ىلع نم مل و هه اط ( ارت نذ ا و لسور يكاصو لاراعو
 مميدع سادص يلا باصا لوويومصو لرلت لملق زكا
 انوإ وكت دل نك 2 ف لو برات جاد اوم

 نىقس ينسي يود ةقمرب اًنضرا دب لت ساب د ارسل
 هرج عزف ةرمزل َتَّنِي ثلث هدنة ررك اير سا
 5 6 ام لكل ىزها ةيعزع عرفا ءاليلارناو ١ اي لبو

_ 



 اال

 ريل لادع سيو دان ابرك زكي هو لمد نم رسم او ٠

 لعمال ا لوو ردلا ند ءارب رصرلا ضضرلا ساس مدنا نوب
 اورد و توفط عب اوت ساواش نا لبا ىء:رت ال وّكذت ل
 كقساو كيقرارس وب تبان ابرن عرفالو تبان ابرلالصاال
 اًكسن يرايرغسن لقف لابجا نعد اكو ليسو يفاميو

 - ١ مافلا اهل اتماالوابرف اهوع كرر ] افصفصاعاق اهرزيم
 <92 تومما] يزلاولا ةروقب تم توميىذلادسملا تالا
 تركو امامرلا عشئن امو لسو_ىدورلا لع وروي انريسبعرسا

 را او راسملا ظ
 نبع كولي بو باىسلار صرم 1 ةرداج ابوسك
 . وكت لح كل ثمو انسن يرايرفشنب مف ابحلا
 ملا رارق م اهرلام ضرالا قوف نس تعا لربح"
 لاَكَف تولار ذه فولار هو ويرإب هنم اوجرخ يذنا ا
 "لو عِع دو ضو درو ل عرلم ٍىذلالوا اويؤمرسارمرل
 تمراع يام ردلا ناماف ادّبوم رود مدلا هرغتركت 2 1لاك
 هسا ئاب لولاتلاو لمامرلاو ملسلاو .قرولا انهبا
 ةناولارانلا ,رمحشو اولا فرط 2 كو انا ممر ودل لات

 رون وؤكرارلا ره ريلع بكى هذا ءابطرلا ميشو
 م ئلاونم إا هلاك وع تارم زن بانكلا : كافر دلع

 : قربارلا ةروص مرضو للقن سا ءاش نااهكلا 1
 وويلع سارصربلا نع :لعؤلل عفنيام
 ايدؤي رشا ولطرزع :لعزع ت النه كرام

 تودطشو/لابحامب ترمس انارق ناولو لاقت ملوكوتو تلاثانا ٠
 .لدلايتبا ثنا نسيك رسم الا دل 0 ضال
 اع اقامتر زيف اف ر ايرفسليإ نو ل ارجلا نع ؤلكسو

 ئى
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  نتماعرمتماوطاؤ ,تارل جدع ارقلا انه ان ذئاول :دهلا اهيا تناطيكاتم وا موع فو إل نصفسص
 يزد يرولا لعبت او :لملا ايرتبا تْنائمكردلا يك
 الا وب ترهس ان ارق ناولو ىكؤبا يمد نؤالا دنع دك

 نافل سكوزلا د عءاقن م دان اإب ماي امهر لوف لا -
 | « | . يتسلل دفنت ل انرلث ان ' نيت ذوعم او صالخ ال 0

 ظ 6 111111
 ل حي لع روز راو
 0 ل ا 0
 0 وظنو روكودبس طشضا ورقي
 لوا بكن يدم ا ٌورهدل هاذ ذان اهيرسالآ ة فعلا دع
 فيلاود ا دوم اوعضئ نارا ليلا لاقت لودر هلام
 ازدكر توتومردلا مقل مرللافف توم ا دزح
 مم ل 0 اهتاق ةارلا جراش 0

 : وها] يذلا < | مسا 51 تهتم تع

 ظ 0 0 صولا لإ ْنلن (هكنع
 كك ريوض رو ل غدالم ربل أَوُف سعرك اود

 ه هووعغا ترم لفو (ى لب سا و
 0 0 و ا 1
 اقيم الغنم اقنا مولع رار زلا نعاس بانك
 يرو راذولا دا دس لمس تإ عبس ع ركلات ل جاكم
 0 او م 0| شضولا
 ةرد عضو ند اق نا ني اصلا ضيد نعد
 أ وس وعيش ءاموشلا زاقو + :ئانلا ارفو



 ل ب

 رهو ٍقْس تارم عيست ونع نيكل ءرابملا كيبن ةوعرب
 مدرسين ءام ان يبو تكي صؤم او بولا عجولو عد دع

 ادرك هةههد : اد هومهو محلا نؤاب ارمي جعوضوم ا ظ
 يلع مدلا لصو رار وك. يكدر ل3 برق و صو ه 55555
 ضرو ابر بك اك سو كد و رلأ دعو يالا يبلا رح انريس
 ف نوم لئلا :رسم اهلا ةرياذلا نيمءادلا بر مدن حلاو
 ءانبل نياق اهرغد باورلاو والو لا نب امرك ذ
 نيت وهم او ردا اوفو افلا نك ل اؤطالا
 سف لعومتو بلاغ ردلا بلفي ال هرما ع بلاعرسا سكسو
 ردا رب عن يوق سا نا لكسر و انا نبلغال مهلا يكس رف
 . . هصوص هصدص دصض ةهض رض نوععرت ,ىلاو تيتو

 تاما وشهو وويعم ا اذإلا ددلا ةز وقد هول وم ا انهإ تمصا
 :كحاض ةزؤسم زئموي 'كوضو ىؤت الا سس لف نضرلل
 . ةوكش الو نيله فتو نوح ثرحا ازمه نا سستم
 لغير عندرزعاو اوررعادددن اورساف فدياس مناد
 نسا زاو .كا نم َقدخام ند لاكن سانت انكلا ازمص
 وسلا نع ؤو او ايبا تومي ال ىزلا .مودؤلا يان نضحاد

 اديسزعرسا صو مظحلا ياعلا ,سابالا ٍةوق الو لوهال ىلإ ظ

 نبا نعئور طظاوسلا و ةرب ف ورصد لا كهورو#

 دلال ب فما يلع لد رز لفه
 رك ذ نابللا اثم ضنو ضيبار كس اقلس موز مما

 يركلا بإ نازعزب ثككعار دجسكا و قسدنأ ليي ىلا ٠
 كوب رك مو يو عئاملا مدلاو تزوص بضع رن يد روهلاو
 هّفَقلُو ناوعزب ئرلا را ىرسلا هرد نط علا

 ,نماسنب لو و مسيم لم لظ لفك نق تام عبس زب اسد 0



 مك ه

 لايم صن نسما نم عرف اًذاف امهروب اربا ايس
 ةيل اونرم راا جمس كل وود ركس لاّدبصو رك نابللا
 | 2 تيئارافزع سا ضن بونج نع يور بردك طا ةرياف
 | 2 ىنلعامزغااَوف نوح ا لق كيلا كسا ل تلقف دوهسم نبا
 | ١ ”ارص تلقف براق نقلا اوك لو ,يرلكرسا ل يصربلا لوس
 ركي نابلا اصموزننرق د لمرصزخز اقم رسا كري <
 0 نوتساوىروازموا الاء وكس او لصاشمر لسع دصاو لل ذم تابن
 ع كوتنب م نا يسعلاب تش ناو ةارؤلاب نفر دمويؤل/
 نو مو يلع داع ص دلال وسر ماع دووسم | بك مف
  ةويوص وقر يددالام ون سكك ليوا مقْش ام 0
 بِك قيرلا دع ملمتو مولا ىلاودي الا ملا لرسا عير دوك
 و ٌللذ ديتو نال اسر ووك يع راعارلا انا دحالاو
 ركع ملا جالا نة ار
 لونا رايس ارا اذا كرما اما ن ق ىنت عباسلا و رلا شط رتنظرسداسلا لو رص قسعمص سس سماك او مط
 نم سوكلا نم اءاس لوازا د هاا نوكيو نيت نكمل
 لفؤحا نمءكررظم ن (ل وسم 1 عبسو: كد لعت
 ظ كمدز لعدد ياو رصف ارامي روو مهرس كم الام

 . ميس نأ ولان ماسلس ارو لق نالو رلو 2 ن0 ىلكنا ل اثو
 . نازولا  عزجرلا هانا ٍط بتك| لووي لزب اق مانم او تءارف

 او فانا اذاك اردو ىو افيلع ناد رول كالت اسلوب كالو ابسك وداء وس 2 نايملاهياع ناسإلا ىلخ
 | ١ ظووحت حا ةريجنارفودإلب نايب افيلعذا ماناَرع
 )2 ١ لاقو نإَولا زيزح كرلوروساو مزمز ءامنم ,ىلع ّقئاد
 | 0 لفؤحا ل عرفت كا ساموصر معلا زها عاج



 امرين وامضو تيد ةروسلازدا ا كردصالل حرس ملا بتكيلف
 ضم طخ ترجو زاهترسا ل ضفب نزح ا ميدعس يقي ناف
 (فف انهم تار عمود لك ءارّعب ميا ظفحال ؛الحلا
 نكبسلابكا واو عيانؤتسو (عو (كح اننا لو نايلس
 ٍتاينوراضو سوف تراب مويتإب ياي نيلعاف انكر ريطلاو
 يقرنراو مرفلاب يمرك | مو ريلع ,ا اصر تراب ىقئاربا
 كيج ب لسو ميلعردلا دصرجت قك:زفعلاو ةئككاو معلا
 اههرلو نمت يلا ةدادلاو ةقسلل عفشيام كل ةغهو جرااب
 نكسَم نير ذ ىَتاو رها سارت ل فو كافل بتكي حامترلا نم
 نوفشا نيدريؤفا ن لكان ابؤمو ماو كر امرنف مول اهانللد د
 غيوجرن,دلاو اهركو اعوط ضر لاو تارىسلا ب نع غسل
 2 فوستب ام ادهم ناو رادو الا نمو هيتيام ةراجضا مناد
 نروت اعف افب مقنإ امو نشحن طررب 1 اموس نار وأما يمص

 ير ابعت نمو مب اًتعوررضغ نم تاماتلا مسا تاواكب دوعا
 دوز نا بر كب ذوعاو نيطايشلا تارظنم كب ذوعا بر
 ةرد هرم نيتؤوعم اد رصا ,ساو دب ]فو تارم عبس رك افلا ميلع,يلع اونو اطر تحت نس اوهاط ابازن زخات
 ادرك دود ل اعبي امهقسعو ةوملا_زخم َُ هس
 ءاسها اسوا هقاؤ ةوب نم :ىاوب كل عفان رن رق هداتكلا
 اىردي_كدو,لا يعور ازيسهع سادصد موفاف اخ ردلا

 مس هاسلا درب افلام اولا برود او ضرب ابيار بك
 ساو ايشل نا ءوف ان ”فؤَتم دب اودرك د 2 نود لثلار
 ها نم اللول لوو ؛ايلوالار شس نا لاق ءارادلا ضود نع
 وجا ةليل بم ا لصنو ضرتبان برك بلزن وا ررم)

 دان علاوصر يحرعا مم رك الد ركؤو ةالصوع نكتميرت 0



 9 ١ ؛. ى<

 ءديرجرب رويداب نضراي را ان دوك ذ اً افزيوإ |ذاث
 هنثنا صر نوملا "رك ذام_'لل ذ نمو مسم دع وع لذا صو ريح اح لكس ب د ةيامىل ذ لويد هدا إب ثيفتسا
 رع ءئاَقلا دعاسلا لوا نم وبا مون قفلخ نم لاف
 وعدزاخ و ةرايوطإيع ةلبقلا يسم ايؤنلا ءاضقنا لا
 عبسرع تار عبس كلذ احْعِد نجر ابا إب دال ذالا نم اور
 تفلام:ؤلاب ضد اد اف ,ئيجاهرسا ل شم نمنيب قوي ال مرج
 ولكنا ةموّمْكلا ب اخزلان م امؤ ال اقو ءاراعلاض يد بر جام و
 ةرلصر ود :لبقلا ل ّصتسم ةرابرطاعوممورياط عضوم أ
 لقو ىركلا ةءاو نارخلا ةروسز او حافلا ء!قدو ئيتفكر
 وق مرتإب لوقبو ررقلا ةلمل# «/نل زنا اناو دعاساوه
 .' تاررزعو ذر طرصإب رماؤب هذا مونت ص/رياقأ
 ١ -تنالام دال رتعاحمقب لاقن رساذ اف ب عا ام وعون م
 -  ةلملا زمر غازؤرودز اقع بملال صزم لولا ضد زاثو
 قفالو لوضاإو رصرلا نصرلارا رس لشن نا ل مق ةالصلا نم
 دواي درفإب ماقام وفإب موش إب صان مظعلاي اهلاردن م الا

 ود ريصلا ءس ءارق نم مرض اق تناؤرع ميد ال ضقم 00
 رنا وس ين اللا يو ءرشرلا والا كرا 2 ىلا
 ”رقو راؤلا ولد رشا ؤكسو ؟وسيب لو م ادي ونزع تصق
 تورواللا ثلا م2 ارب نال ما /و يلعرلا دجونلا نعدرو

 ١ فافازبب ناسنالا ص إ بشن اولا ضود اخ صالخ الاد
 | ند نيروسلا" لمة به اضد نسل (ب ايت الامل لصكإلا

 2 وارطلا ملص ْن لات ييياصلا ىقوب و ممركو سا لضم
 | ١ ليلذلا ىلا نم ىصرلا صرنا ماس سكيلفر صا ضي ذو ا
 ) رس بألا كلم او نالكنب نلف بون لن فرهعم ا صاعلا



 مخ

 تت رونديالاملا ال يرلا_اؤولاز ءولار لا ادحاراخجا
 رض لي نعم فواممودلا نيالا را تن 2
 اصخش نان إ ةنررق ب نالفرس ينؤكاو ءاذست اىكرذعو
 !لصو تثاالارلا |) قك طاع ءعاجاوناكناوا ورود
 و اصحزفائءرسو يد ورلا دعو ريض نرسل وسع
 دان فشب انرحالنو موتكلا :وقرلا اههلعزتمتو ةوياط
 كل ديوز عفت ةرباطإبب 2 وا يراصرُهن ف ايرجرطر نمر كان
  مؤنيام درر و ئوراهدرسا ءاش نا دبررام كررت دكاف تارع
 و قرط ةتنكأذا ةرورفلا و ةرُّكلا تاقوا طم ا_ك
 مازإ زفر ؟ىكوا صش اطخ زير طلا وطن نا تشك
 اذا انلان حلو الوُرننا ضرازاو ثاوىلا كس
 "ساو وواموللا ضرإإب ارو وغاولخ نال ا ”كدوم نمروإ
 نصرلا سر نكس اي كيولا اميإ نكس| ءاهء/اض رغو ولقا
 اد فرز زكو رولا يهسلا ضر اهؤلاوزيفلا ف نكسام لو

 برن نم ورق ضم اف -ةرعو قرشا ةرطملا كضا ١
 م كناو تاز كاز ك سار ع 4 دولي ءا اي ووياغ

 نب تضيق تضيق أ /وللا لوؤت داو للف لملف ةءازلا
 ِءٍتلزناام رو ءراوس نم تلزئاام سف دور ام
 انرطلا نه كييصي الو كرلاوجزيسلا كرر ةاناز كلم انك
 نابض رج ضرار طما كسيميال غلا اذاو كقندا ةررقب

 01 2721 2 نيرلعءارواو م ويصيب م تارداط .
 رانا دف | واوسإب و كوام قلبا ضرااب زضو لا لوفر
 وزن ت ور اذ ان نع دلسي مناف طلا_ و نييبيصن ال عضوب#
 كركتولاس افلا ا مبشلا عد ىر ابك امزز ئرصرط اهرظم ا

 ميصونلا تارذ اريوثس اًضرم دلو ضرملاقدنا كاقن بارما:



 ٌاعد كي طاير منا ثري هيلع لازم
 تول َتفرْسُس اك اهسلا تانا نم تثنا نا ل لاقد هكرلو

 نيبو لون لون فد تابأ تس أهو قوش هي 7 ظ
 لثرسانلا اناا اع بق رد او ندم ذوس وش

 قروب ورمل والواو يرن طعوس كاع
 الر وسيف ناولانيدنك بل اب وطب نم كرك. نينموملل
 ىقلهوزلا نينمؤمل يرو ءافيوهيام ن زارولا سل ند
 ا كلم اؤاو يقسو ولدوا و ىزلاو يد دهون ويوش
 : ضيع اق ءاوخو يرعضونمإ يزللوهزف يعش وفرت
 ياا نعد ب درسا هرركت و  ءادللل ءافنس "وه نيكاصلا
 نه ا اهنا ارا نم راع نا دويحو سا مم مركب لاط با
 ولاه, اوف سكيلف ماقس الاد باموالا يم نمد وادلف
 نم ىرصتم اهنس اخ,شارلز يجد ع نإولا انهتانلزنا
 د تريسانارق ناولو تكيلو ةرولازا# ا رماة ّسح
 سالا مس لب كوم ا ب راطوا ضرالا ب ثوطفدا نابجيا
 صول نم با ادب كاقنو كر انن رسال اف قلو اعيرج
 2 اوكرصرلا نح خت الد زهرا علالا رجول ظ اهيل مر 0 1 ني ايدصلا
 ظ ا نا 0 0 1 0 38

 نياوسحت اديمم يركرو يف ©
 . تاواص را رظعز 21 كد 0

 : "انصر (ىظنل كرو مسا ن واب ادي ,سارلا  عضِوبد
 رلرع ؟اببرالا مويوأ سملا شون ارثلا مون كالا

 ِهاَغَف لع قلتسو "رار عوموم ا زكد تارو[ ثالث
 امر ادي اعرض - ءولعم زخءإبد راوذلا دع صين قاط مضنو
 .ينياللا صيخا تون اموعشمو رك تاراث دامرلا ّيوفو

 راوظلا



 موه

 ىلا داق ةرماو رجن ةرحاد ٌفاروالا دور ىطلا
 ةرئو روهب_لاكط ب ىيمل لاو كازو -نووسلا عوو دولا ٠

 زك فوم ضف ايل | يعول
 دراو (وب ىف

 بف ار ماع تطفو زورا كه ا
 ؛ًاضرب درو ل الا اذه بكا

 اموعضد ىرر ىلا د طستلإب اهيد

 2 |رككلا نولاو سس لون تاو 2 او ككنريع 4ع

 كو تف اس تعصاش هد مهب اوف مز اكعد
 7 ةلئاس فو سوا كعادهترو بارت نم فش

 رم ظ ابوطعتا نارلل تنك امو

 امري بكت يظن وح ظ

 ا لس 5 لفافعلا
 : 2 كيلا كفي نحئركر امهعلا ضرار
 ظنا نبع توتط هلق هي سمو فطو ءايسافرضملا

 ضو ضرالا نم رفاط نالم# م ارلا ٌمدوصح مع اهترركأ
 مسارلصو حارا ْنك# ىدعد ”ةرهاط نا قلوركّضلا
 مدا و فر وانر ل كياك م ورك ملا ل لعور ّيانررسإع
 ص اوخرن نون لكلا ود اسلا ةرباىلا نعي ولا بر
 دورس زب اع فورحما ا ,ىولا ضعزات ”راث_ ايرعش انصو فورفا

 مع ا“ يداوم اذورف / فلو نإ دب اوف امور انفرد
 ذأ "1 خل حظ ط ضص ش سر ذ ذو خ2 ج. ثا اب اهم

 | نك ءاهنفا
 .بوملا دنع

 ' فوك زن
 ءرثكأ

 نيل



0 

 رك ذرلولواترلو َةارما ةارما نيل ناوعزلاو كسم اب
 ك5 نمو حا هءار نب لف ةوسنلقلاو ا دماولا عضو
 قفلدطاط ْن تبا صو ؤلالا ةروصو يصارع يرعا
 ررظاذا يال ل كؤ ظاط ث ث ب إ عطا نسي الك
 رخت لذ بسام ومذموا جزلصو ! دمر لال ئه :لع دسجملاو
 فروزؤارود بجزماو لولا يع تورط يزلا ءريلا ضن وا
 -. ةروملا نه ع هزم او لثم نيعلا2 عضولا خالو لكم دقن ام
 رع غ5 ع الع ل ع5عفعءطءط عن + تعب ع١
 زائم سا نذابارعي عخولا بحاص اع قلع و ءاسا كل ذ بكر
 يعامل عكعذ عظعض موت عبعا اكس داس الا بيكرت
 لو هزه ضد جؤلاو ءعورلا قرل مدارسع ةوسرا اءؤمد
 _ وهلا صراع اههمو (وسا بيكو .١و ملك قدصد صلد
 لاز كلذ منن اغتولعو تتكاؤاد ات دصوص ل رلو
 اروع وبرإ قثد َحتماصلا قوما ايزصو يلافتردنا نواب
 «عباادهن بكري هل 53 لك حطص سرويا ملا
 فوض نو فوسكلا وا وسسلاند نيضلاو سانا مو تتكرز١ الهدوم لوط صس ررحا يتق تماوص ءاسا
 رزيءارداكرتيام نافع اكو زاهؤلل نامل قع وكي رت انا صف تك توضو) دوسا صاصر ْنن فيك“ ع
 ىو اولا ورا اوؤمو ,ةبيعو) ترضحي ؛وبس رح اص
 تىئَيناؤاو قراسلاورائلاو رانلائن م تيبلا ثان امانوكي . وهلا نيرثرع عبارلام ون تبتكا ذا كو نار 3 5| وبس
 ديرو تلومو تشكا ذ ١و تافالارج نع تدرمو كلد ويحجم كرب ماقسالاو حاصو الان م سب نيوعق لعد . ىوؤياز ترب .قاضرس الاجر مم ىكلاو فدزلا ند ضن

 ١' نغسوس وسملاو دورلا مش عفت لس اق ا نر الأوات 
000 ' 



 ميم

 رف ةيئادونلا فوريارسا جرحا جد ءايلعلا ضع او
 سشويسرك رغما فروا عضاوب ةهسرا
 ريوق لع اير تك قوعنب نصرلا ربع ذافو نحلا تري
 اههنطنم ضعبو نلتلاو قؤلا نم ظزهي ناما امها لوح ربلا وا رولا بكر اذا ىم اور تعب حاتم: لاومإلا نم ظفح
 اذ حولا نكسدولا نيف جاه اذار ىلا ذاهمل و وقشمع
 ضال رفورح نالام سمح ا ءاسالا نم توضاذا موضع لاك
 نمْؤلا لاس ورهلا كلاما كلما جضرلا نجرلا ,دلاوظن ادهش ندد ريم بلح سب زدام ت لن ةسرئم ا ةلالجلا ع ب نيلكت .اذافظظع الار سالا دلل يظ وقم رتاراطلا نم ى تر يف سيبلو

 ير اهنلا نميم ا عن اما يص علا نمل سومقلا حا وق اقلا مب اهلا 0 ا
 نيم تال ضف ف مور لثل اد ةنم ايل | ةرياخلا نيماعلا . بسر لاو ضربو انرر بك قس يكصو ملاةعدري ا(: ديس
 1 00 لب ثصدفو ةبارتع ةسم ىف لاوت ,دلا بانك
 4 رس الاد نبح ا نس امناذ 0و رلازيزك ىو يل” قّرك م لو

 لاومالا ةتوضوو تيتكاؤاو تارا نم تيبلا 2 يساموعم -
 00 وا سوس ال وطن تلوحوا
 رىابرد ىرمفازقنر جأسمنئاو ؛اتقنا نال ؤا نع يو بسوا

 1 .”وطقوا لارملا د ترعس انارق غاولو ءوكشوت اخرا لذ باب ا

0 0 

 ْض 10 رنا عي
 اًاورلاو
 وسم رلا

 ظ
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 وارا اوا رم ااعا اهيمجو الاد لب يوما م هيلدا

 سف و]ب نيملولا اب ترش حلا وكيف نكرل لوهب نا ايس
 رصب نولوت اهب ساو تنك اونا ككم و غو نرخ قلخنم
 نلبس ا يسصورزف سارع لكون مو ليزك ىوث مهلا ا 0

 تر اورع منزل اه طاخاو ارق يزلل دبا زوصرف ةةرما .. 0. ١ صن
 0 1 لا تا 5 >

 موده ىلس ىا نم ( اوصزاوو نعتلا لن ذا نمالا): 9 ل - بلح

 عام نيكم سرولا يو دنع وف يذ ةروقف يل ا 31.32 را
 م ريظعلا ياهلا ساب الا ةوفالو لوصالو نحما 1 3 0

 ظ ,لئاضوب طفت ىور م م كبكشكرلا ادعو روح (ريس'*“ ل 4 ١-3
 ظ هب اّنِك :ىقاف كر اسم تّووُز تارالا فهم بكن ما 1 1 ١ ظ

 بأش راو لطقنلاو ليكلاعم مس ىظمريع ضربه 0 3 31
 هزئوفو ل اود ال ءاو فاي نم لل ربح بانريال نم “ا | 3 أ 5

 ١ اساون نما رملا روب نمي ل شارع ْيرلا ازهه لع .3 اجد 31 ظ

 مسا لوس ركر ورصلا تازي يلع لوفولا كتم جذياط شفي 1 < ثا © لإ
 ناس ترجمان تلا أم انوسلاطإ# -> 0 و
 لوقردبا,ىس وجل ل لفلان دولا ثوم يبل اولاقؤا كد. تد ما
 00 20 "لولاف نزلا 0 2 ا

 راو ليش انوار يذلاىا شرلا حا 3+ 7.303
 مكاوللا اهوعس لركن نب وسلا لا ندا موا يبا ءأانن مولع م بك

 رابم تأ عزه ٌةرغاطلا نكامالا 2 ةر اءرضوع 11 ب د ةي سامركؤو ازتاكازك نوم نب غاففب هنا 343214
 بلك ادئاركذ يرلا سابع اى لولا نِدلا طخ تردد 3 533
 نيراهلعزخر لل يقفني انت زرامو يوت زرلا 0
 ب اسفر اوفا يرمز ا اهنرنع بهو بارا ين 2
 انتزراد كرد ل 4

0 
 ظ د 2
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 6 ار 0 داغن ئرلام انكرل ارم حا ليدرو ايلع :

1 2 ١ 507 7 ٠ 

 ا 0018 1 7 ةر از و "الو تارمل و يس نم ي. وسل ء الامو

 ب كيركزتو مماهئال ال اك باسخبع 0
 رزعامووؤند مرنعام لاه ءلوث عودمل ُذ تابا
 0 ولا مهلا قاب سنا
 ظ سنك ال ديم + 2 لريو اجزم لروما قب 0و
 (ينصحام و نإزلا حوتذراع ساجر !ذولاءامآلا
  جّيزلاب اي ءاددا سعف يمو ريم رلكس ال ناسنا

 ايزونرالا | بال بؤلا حافعي ءو 4. ئعزترماوا
 ناولو نيك افلا اري ثراو قحاب امم ود اد و اشيب ىئإ

 0 تالرب مولع ا:ىنعل أوقتاو اونم| يؤلاوفلا
 «ااوكاب الر واننا ءام لقف ا يهتست غإ ضرالاو
 باعوا هفمساو ميلا تدر روع اصم افرع ماعاش

 ميئاولطو ءىلا م( ل مرده ثول د رينعر ايم

 (ىتف مس ىبيب ملف ف هوب نكصوف نا بر ءرجرب

 جر نم سانلل ات نام صنم لا ند وم نمو نيو

 يقئانا اهباويا -قكد (هيواهاذا نحادرل سم لك

 ١ 0 0 انبسم عزل الا

 . ملاك درو انرس ع الضو مؤلاو باي ءاواؤا (ناولا

 ظ .” جيم احلا بر ولو 00 اير داما
 . /طعم ا وافالا ءطم اى هون لئلاو تس اتلا ةيبافلا
 ا روج يي كنة رعد:
 أ مكانقاد ةرباد عطفا ا دارا / ىوللا واوا ظ
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 يالا رساماركيفكيسو وال اوع تادا عت ءىكجا
 انم وفا ّمُكل للا دعو ربكولا يدرس انبسع ةاثلا ععو
 هع د لر زم م صوم اولد ضف (يأف رسسا يعاد اويبعا
 زيصو ةسس خا لعد يالا ملا فرص اووضندا مم جس ارلا
 هر يتت لئرسارا نا سود أسلا لعد بد َيُص ام نبذ

 "هزم اننا لعو يانا باحساس قلو ٠ وب اسلا لعو
 وُسُتَو :ئسانلا هيد مل 2ؤعال ىاللا ءووبتد زئموم
 ” سلاما امو وديالا كير دوبح ون امو نصردل تاوصالا
 ة ه ارح نفاب زارا هطل ارا ب ”رداويروارعملا ذلالا
 تاور ملا نو اصر ع لق ءأرج ة د ارصو 3

 قكزالما از نم كب اهم ب يلح را ةدر ا ويا لوقت
 از مهنن كرام ( يلحترا فلا ذ اولا نه كرلع 00
 وون ان ايرعاو ةارم ان ئد بيو ندا الاد ئناللا

 قش عافر عبرا كِيَتْكَب ذقن وكن بنا ن اطلس لا نوْرْوْس ان
 الار الاي وسيل وم اذاد غال ثند نم تاموجوي رولاوع

 |ويط زذ ناهوك هرداصعلال عرزنا زان ىلا ب
 0 ملت 3 كذتو يب

 رضن لع د اوز وب را ةبضون و اع
 ض1 ذآ درارخ سكي
 ىزدإب ءوعاصل راف اوجضا اقم 1 3

 لزغ 0 4- رسب ى كك ظ
 سسيلبا مسا هام ءارتفلا اهل 1 بازعد تلك

 ظ ا كهلذول اذ اءزم طبل راوتر يسال اد شوشلا
 مونإ وكلا كيلع ناو مصر كتاف اهم 2: عا اًوصرم ام ؟و رم جاز او نزءاصلا نينا ةرطاف امرهم كت
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 اوبشنذ ال اوترملا تإبا نوب عاوؤلايويل كلر ارقا] بدلا
 هسا ةوقبو متفرص سا لوم قك'ز رت هر لاو ميلا ةر رؤي
 مسا انيسصو رظعلاي علا مسإيالا ةوذ الو لوعالو لَك وح ا

 ثيغابدل ثوب ودو لا لعو حب اديسلخسالمو يكونا
 اذ ١ لاق نا لص يع داع صربلا نكالريسفت 2 لرحاولار كذ
 تنام سيلع ارقاف ءام نم احرف ْرْحك كينعابالا كوذا
 ادهلرب اب يدم ا جنك ن اك لهو يالا ميلا لعل تنل انلامو
 . كيلو ءاما سنن كا ذاو كرش انع اونكف كينعاولا
 يرلولاعداربا نو رس نم انما ةليللا كلن تبن كناف
 لوجو رع بد ميد ما( لد نين ناريع عيرا زخان
 نم ثا ءولاكيئاربلا ابعا لوّمنو تملا اياوذ عبرا
 دهارا/م يلع تمستفا دونح ا :دمصانمو تاناويح ا ةلمب

 اره لع اووّمك نا دوُمد اداع كلتا يزلاروبعم ا
 ياعن دحر اق دولوم لورلاو تس قبال روغلا
 ميم فصل ةيءزرع ءايسرم زم لمعت نا طرب ناويعلا
 تيلاو» لعتواضرالاؤ نثونو قروب بنك ت ايزوم ا
 اهيا اب نيفسم وراو يع اولظ ال امعرلا نكرلارعا رس
 الس لد ونكت ةدالا يساسم اودضارهنا
 هي الا مآ كقيكسمف انا طاوس يلع و سرب منزلا
 دباس موي مؤالد ارزولا جوس رثبح 4 زشمو
 .اؤاو ةيالا ضر ارز قض اواو رايب ند :ىلسالا اوئمليل
 ولادع اذضن (لف :ءالا ةرولا رْؤارسا قن أ لزق اؤاو
 ترلو مم مدنا مهاو ميم تدلو َءنح هوم لا موقفا
 نه مم خاب ند اوهرلارثفمأب مالسلا لع مساوي سيتع

 | 00 ا
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 ةرقبر ان رساذذإب ةاياطلا 2اورالا امهتيارشع مدع
 ايصاىان ودا ايهارب ايمض 1 ا

 ءاقتشاو يحط او يوه امال يضرلا نصرلا مهاب يوسملا -
 سا نع بضم انقذ كنتي نمو نال اذه نم ظ

 هل وم يا نكل كزرعددرعاع كدر نل عوا سوم إ!ءاول (ق
 ماوطو اون سا ن زاب عفان ناف :ى الا ببكتو نيلفاغ
 دج د لرواد بحي اك مقرين ملا عو رجح انزيسماع
 طوبراو خو يعم اه نوونرالا ةريافلا نيم اهلا تر
 يئافلا كت دلو ئميف و د اسنلا نعرس يول اذ
 زوسلاز اما زيجرع:ء اولا اذهانلزناولو نيت دووم او
 رد الؤلريكو زداعإل دعو اسإل هس ضن بكتو
 الارلا ال كزلا,ىلإب نإزف تزد هن لقوا ةنالك نب نازك ن ع
 .ي انوا ايهارايعما لادن ئاسابو ميّزعلا اوع
 نرجس ةوسلا قلاو صرلا نرلا دا يارس لا تنوايصا
 ادوا ءَمضَقَن نورتو ىوم بر نيل اولا برب انهااولاك
 م لإ مدنا ا(وسأب نإإف نب نالكنعريكلاو روفلاو جيسلا
 الا صرلا ئرلا ,ساوبس مراو م (طسم نإ ّرهاولا نإ |

 ةوسلاورثاراو نكارسعمإب نياسم ظوناو مع اونعت
 او ئيسايب ركريفت ضقنو كرت رطبا نط املاد
 ريكلاو رولا ىسلا اه كَتضقنو تو ماو يساوطل
 ةارماوا طر رووا طيخا قلضوا ئسوا_ظعواديرحوا ” زوظوا يواروموا جنم تنك -نررو نب نال كن عقولاو
 ةيرصوا ارت وا رد وهون وا ي دودعو | َملسم وإسم |

 فازط وطاو وار تللع دس كو ا وكدا
 لوم داروتب ءرضقن ناز سني وارجو ”ترذا
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 ,ؤمررد ظابلا دعوا فزقنلب ولعب اونال امل طنو ]
 ةهاصع يوم قلاف نررواس ةوسلاؤ لاف قدماه 2

 ضعوا ةيالا نوهبي را ٍشدريؤئا وكف اب ام وفل ياذاك
 لزغلو س اذا مب لست ارونملا انلوصو اينيحام اًنبم نال
 بايكلا ندوبو نينه اوما :ىرو ءافسومر ام آول نم
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 او تامسلا طف يزيل يرجد توجد ذ نما نيكم ازعل

 يولع بكد لانانا را ساغينع
 تفلاو نيرروم ا نمو 5هزمالادايث رلا# ؛
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 نب ؤلامدلا نكي

 د ئدنا
 | ءاوهتايرو ما يئب بولت وورو

 ءولفو دراصناو تذخا اذهب جاك ماها

 انحاوى تع 3 ار ند ءَوفُسو ةدومو مكرو 0
 وك راو 0 0 0

 يد امودلو يآلارفارلا ضرالاو تا اوهلا_ر ون رشا
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 ير فان !يو صخل درفلاطبشأ# ترقع قم كلذ تولت اهل ءوكتو نورك يي مولعل 25
 . ةداب ىاطصن هياكل كك اهرداطوتو روك بن قمت تح ةرَقَك ه3
 نم كو لكم رورص ٌغام يئزنو لاعتد وو فذ وكو معلا 1

 0 نم جراف تبتك| ذا نولكت منكاس لوقا د اهئألا موتك ١
 | نوضغ اينم دع اج ايهم لف او يولح :ىطق دع
 001 ا ًءاره ةروسْيكب كرابم يفح و اقنرسا نوإب
 كليو اهد ند ميكب انلكا قلو هرووامو ان اورو سمي
 مل ارعو رك ابررسهع ملا لصو روولاراع ل ضد ل لى ا لاف
 ٍَ اهلا ياعلا برود لاو صربو انهرىك انك د7
 اصاوخضود ةدروتم عقانم 2 نوجنر الاو مين اغلا

 1 | ءىك اف سكب ةوالولا_ يسيل بودر ام د: نك هي
 هلا |١ اوئبلب مل  قدهوبامن ورب مون م فاك ش كيم هذاا ظ
 ااهذوا يسع ا اولي مل اهخورين يوب خالد اهب نم حاس
 اهنامتولاو لوف لا وشن دا ءامسلا و مجرب نيصرلا ملابس
 سيشول احا مودلا ًُر ةوسازارا وهبشقو نالت لعد
 وتد اوطش (ورصلخ ضُملا نم سؤنلا ع. صاب سفملا ب
 ةساكلانتن ارقد ةارما دع باتكلا قلوب جارلا حرأب
 9 ال ابمل/ 5 ارد تسرسو عد بنك !و مس[ ُن نا صل

 رش قلطلاىواموب لإ نو سكت: دج
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 (اطلان ود 7 :لا

 فدكملاو ريوسلا م ظ

 24 8 انو ينارع ةزلصلا هرودو :رمبلا لك
 5 | ثنا و نات اؤئصم ضون لاك زوكاا و 3و
 67 . ةدالولا لاح ةلومإ#لا عبلا نود مبص
 توك ىرلث م تاو نوداناوثرلو ةكروص ن١ ةئلث اب تلاكو
 ماوطنلا ضو تلت :كرابم :يع :عءكلذزمو اهد رس
 7 ذاب هرعو سوسملا نم يسد عفن دالي الد ميث عرابي
 انانصاص نكرلاد يعي قئلا طع نم هلم كافن
 ويس دبع كرإنو سو لصرمبللا ىلا نحرلا رسا ريس

 0 لدا رياضي ثيىحا ”يكاصو رلا لع و رو
 نيكزارلارو تناو انك راو اضعف نر (مران كر انرمودلا
 ربكولا ون و مسا انسصو واذن نم ملام انف ثرل ازهض نا
 ماكرابد ئم اولا بر رسا كرابت نيم اولا برزت ر هاد
 |, 2 «بعدع تافؤلا لزن ىزلا كرابت نيلاكانسعا
 ١ ١ قل لجف ءاس) يزلا كر ان ارب رن نيم اعدل وكيل
 ظ كالزدنك د داهئالا اهي نمي تانج كلذ ساد

 ايينزبمو امهبو ىلا لص يزن ) كرابت لوصت
 . ت ائلاذلسمال ىزلا كرارتو اوئم ارثذ يارس
 رد ويجرسربلاو ّئاسلا لع ةوزعد امون امو ضرالاو
 طفلا كر - ماركا لاو ل زلوم يذ كررسا كر ست

 ان ريسدع لو لصموللا بوف يك لع و موال
 01 ' اوهدر ينحت يع دج نيورجا يكد ملا لعد ربك
 - رطقو نيكسلإ ددرنو جرس يلف زخانو فيكس زدات

 ظ ترلازا نقولتت تاو" -ىسنلا عضود هع تنريسلا ظ
 ظ الا در فدع ىزنال ال وا تاو كالت يركلا زر ضد
 1 تس لع كالت لايجما ب ترس انارق ءاولو تام ث الل

 الس :



 ميقب

 ماك با تيب نم نوو دب دلال اب ا نع كو ليكسي و
 < عرس ا سئيؤسس,ل وتو ملا ناريس لم ثا هل يالا رس
 بالم اذ لب ْنبَو ذووم او لصالخالاو م ينضلاو ضنا
 نذ ارجو ضسو ووس جك ب اينكالاو لا مه ز ولا وص
 مع لصور ىلقلاروضصو ةوملاص ولخ كة رن ط ركرلاو مودا

 . ««كاؤيضرررابر بك اك رم بكد بلاراعو رج انزيساع
 تورااذا 6يىبر الاد مل املا ةرد اغلا نيماعلا ب ظ

 دم ةظلا فوخزنم ماسلا نسوكضرا صقنت نا
 ٍ نالت افرو عبرا ل عبرالات إبالا هذه ريكا كروج
 ٍوبْرب يلا صرالا خالرا نم نكروت مورو لي نفد"و ةقرو
 ايهمقشرر مرا ءانأن اوسموا لات لود عوالا صقتسلا
 َرَكلل | صك اوسلا لوطن موب ةشائلا رف اطانس
 فيك بريا زيرملا ٌمْيل انلا ”كويفن قله لوا ان ءاوب اك
 ]ليلو ىلع كلا انلعج مم نك اس ,لعك ءاسولولظلا رم
 قهرا اورو امو ةعب ارلا اس اضيت انيلا هانضيت ع
 تطمن اوىلاو ةمأقلا موت ضنف اهيجضرالاذ ارز
 | او نفرلال اح ”ءفرو لل "مؤ زوو قلل خإ يقستيو منيع
 مث اال ن عيان مهلا ب ىلب ن ايص نوعا مت اد تغزو
 اريد فزذؤفسووظ و لسكاف كضر| قس تدرا اذاو
 كن أل نم لوو ار رفرف رما اع ء اما قمل" ن انويع ضرالا
 مم ضؤم تاو (هتجسريزب يذلا ضر ا خ فشلا يزد
 عازل ا ذؤد سا نؤإب قست عقنام عضو فش ال يح
 ف فلا ةروس تبتك لع امه نب نم عر اق نادسبلاو
 ؟ اما نود تارم عبس شولأ موي دولام ترب ةراللب
 تيئوإف سس ئيسر )ريم ىوطف زد ار اهشا ب تيسر و



 ا كو 1 د فلم سول ج7 جي 0

 قكرسو ولاا يي ده ذك اههتول ثماو(يتعاسنم
 ارك رص يدو لا زعدرج اريسيعملادصو_رب زق لس :
 هرب اغلا يترلاعلا بد مدن اف صيد ببر بك" ا
 1 ١ 1 1 2 3 8 7 ١ 5 / / 3 و 00 1

 هسا باتكند تا| عانص 2 نوقنر الاد ههئارلا ع ماهل ْ ْ
 . ةعار انانانروشرافس لا ض وب غانلز بزاف يرريس نبا ظ ا نع يئاوملا ءاَضَمل لضفلا ورسم تااولصو اخ ”ضومللاه
 - تلك اهمارحتر اف لس بهو الا انهما لزناد اولأتد 3

 ء| نمر افا زور يلكس ار صولا نعجن باير حام
 َةليللا دل كزهر مل هلا ناتو نم ديا نينالث ان لل
 ,لابو,ل فناء وسمو و ءوعو ريراطرصل الو كراص عبس
 او اهرو ةعامجتيبار يحال تيسما لد جنح
 لف تاجر توما رو لا نولصي امو مزث ومص طخ
 . ثيضارب يفي صرا ثنا ينااز هايل افف سدزع خيش
 ٌثكا :لدللا هزل ك انستا رف كل ارامزات م وأ حب
 - شضعتلتف ةلشرو اشيل اكإ كلو لل ةرم نيوبس سس
 ١ 0 ل يو انزل ث ءارو نم لاق نا مسو ميلعس الط صولا نعر شا
 وعدر اطرصلالو راض وبس ةكرنهر ل / اوت مهلا ب اتك م نا

 ادعس تعاو مسزو نع لزق لاق مل امو ل ار سنن 2 201 ت7
 رارولازوالاضرالاو ةءا رولا ؤاعردن ةقملازذا نم تابا 00 ١ ١ كالو نورلاخما اوين نانراو يركلا ياو غوىلغلا 00 ءلوقإ[ةرؤملا نم تايا عيرا يت كرابلا تابالاوو وجد ال لأ ٠ . تأ

 0 0 ا

 ١ تافاملازم تايارثعو اهزهالر سار عدارق لكي ارسا يب
 0 اوتار لاو نأ وم ا نجلا نم ناتباو بزال ءلوقالا

 "ايناءاومزدا ملا نارؤلا اهم انل ناول حلاها مهو ن ارمّتنن ١
 تركزف ل اق طش لوما اير رم اون ناز ضوا لذ نم داغسلل

 ظ اررص 3 ٠ 0 34 1 1 ا
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 نا ارو ز كات إبا ابهميسن انكل اقف برح سس بيوشل از
 0 بن يراث كدر يعو صيلاو ماج ال ءاو بأم ن هافس اوه

 - احا الص مهب نع كلو نمو كولو ,نعساب فل ذاف باخر ق ان غي دع
 موال ا اروي تاعكر عبرا زصيلف سام ا :جاهرل تءالن براك ٠

 :ين افلاووب ةنانل او تامرعودا اومن فو افلا
 (سيهبرا وارلاؤو نين الث دل الا وو هرم نبع اهو
 مسالا از قكو كل لعو كروش موللا لوؤد جاو لاوودو
 ضقت نا كذلسا م ويلع سارض كين نكدرظعالا
 ٌتاَكَسَرْنأَف ءاعرلا ازين وعوبو ىلماو لاوس ىنؤليتو صاح
 0 الاملاال معلا مودآر عنا جرلا رولا معاريس -

 'ّ م١ زلال ل لا وذ ضرالاو تاوئىلا عيد رسنإ || ملأ | مذلا رهنإ مينا

 تامركما تافورملات اروطلا كيارسا قو كك ناسا روسلا
 وروي قوتدؤبو دون دعر وب لا تاسرولات أن: معا
 قلاب لتولاريزول |روبو ضرالاو ثاوعسلار د5 ون تك
 نيرم ا بورجو نيبلا كن اطلس ةيقبو /ركلال مورونب
 ل الك ود ضرالاو تاو عيون ومي لارلا ال يزلا مهن يا
 8( رأي 4( رإب براي بتراب برإب ناب شاي رساإب صاركالاو

 ظ رز جاومرضفاو يارعادع ير ضداو بو ةيزوغا 4( رإب
 ئاكا رو ررص 2١ رب ايديه َع مادصو نيفلاو يت كرلاوو ةزالاواندلا
 1 اومأ اًضوَتب :جاما ةالص ؤضو رلص_ىصو رلاراعو رك

 والا راوي نيمالسو نويرطتب تاوكرو برا لير ايررج
 تبناررعرب انا مر ءكنرل نم ازئا اثير  ج (نلا وود

 ميل الا مو ٠١ كروص ل ٍجرسا بر فق افلا وح الاوز

 زم ارلا و: ٠١ بالاكل لوفأام نورك تسف كالا وعن
 عولاوب ير 1. غي الان ود المخا ابو كالو



 كتناالا ملا ل قم نيوبر اناكرشل «دوهس 2 لوقب
 ولاندعانيكورل انيكساك نيىاظ اظل نم تنكر 1 ١

 ن ذاب ىَضَقَت رتيحاض مدنا لكس مك نينمولا يذن كا ركو
 بكا ضي صو رلا عوروخ انو ل عردلالصو اوت هلا
 - لآو سم أذل ةردافلا نيىاولا بر سرج اد يجر يوا
 ٍِ سارورلاة ورجل لقد نماموص اوزحو فورا عفاشم ي يف نوعبر
 . جليلروبلا لاك, نعادوّتك ف وهف انم نم يبد سفندتو
 2 لارانم نم ةلزتك فر اًقمرؤلاورسكخ تمهقوار سع :ونرا
 كفل ذد ظع ةراوسو اىظعارس ارم ناك ايلاف دووسلا
 ظ ٍبيضذلل نكلا يس ةداوسلا :ىلقعراغصر جال يلق ابيل
 2 ولاهئراقموالزانلا نمالث ِه :ومسلا بك اوكلا نم تسيل
 2 ةمجخالاد اد اورجسلاو كوارع اىنلاوا برعلابلعل 7
 ْ ملص نم ةداوسلا لاس نم ول و راشامو
 كرب ةروكذملا لز امم ا نم ةل زل رولا ةنراقم نع ةروكوم ا
 هاذ بك ام طعرومالاماطتن او ب واج الا كرس نم اريج
 0 :الو رجارع ست افالأ ع مدد قثرلا بلح د ل اويدل و
 ركاركلا كلذ الا لوح يزلاربرن اد ل اىملا الن اذ ذ 0
 ولووبر ياما ناسن الا يب لصوت ايبس ٍفوركاد ق اموالاو
 اوفو قف وي الو اتقد مصري ذ اع بلاسام 4 اطع ل واس

 00 مر رقد بايسالإب رطيتر ايس الا لحج ْن
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 قئولا ٌءايرعضو نئ نوحسو ةتالُسو ةيارتسريبكلا
 روش نب رشع سموا وكإ كاع هدرا ليل ٌءازْلا
 | نضد امم |ةروملا زم ع ناضمر

 حو  مسسإر |<مدنإ زلم#ا ةرايوط ععوسو
 < لل عا < عل عم ع بيدين بابل قول

 اربد درو دامو كسمع

 قنتاسسر وكر زلا قئولا عض م ايرفررط هرع ت ىلا هزه
 كولا قزرلاو ىا ل نم مانا ونهلا ازصح ؛ذ ميجرل
 فيضن ْنإ ىْفَنا ناو ىلا ةداوسلاو ٌهئاولا بدق (ولاو

 كل ؤل نك مل ناو ريماس لسع

 نيس أو | لاكن معنا (يسا نس! فورحورعئاضا مب

 59 مهركدر نآبتلاو د

 ل زلاةفولاون وصدر كلل هرعدع عقي قع: 1١1
 عأس 0 رشد 5 اب رلا نارك كرب روك ما طنا مع

 6 : لرلا باوبا مل تفنتو موو اطو ئط ارو ئوملا نمو
 طعرر و الر مطعم 1 ند ىك' و كىرربال كمح نس كاد
 روكؤل | كلعلل ىص د ةوكيو تاق وراكملا نه ساعررص
 :لجبا نم 2 نا دود امص او تلئلا ماع رزردرعاو تيب
 ىئولا نس لا تيبس قف ولا ييبَط يظو شعانُإ
 00 ارحأذ دإ/ تيب وب وصو للنوك رو

 مل امو يإبرلاّقفولا لغد مب عير ءل هوولا نم غال امو
 فوولاءاهعاد قافوالا ب اس كدلزكو س اجا 2 لف يح
 اوةضر ل ةرام ماسقا هىدرا مت فروا
 ةدرابلاووُسَف 126 داس مم ظ نا ةراما
 مو :يضرلاو طق ويلك نه هنا تو سكر 2
 نس رار نضر علح ءابروج 5 مل عل

6 



 ررقب ةراا فور جر ركن ضئص ثوب اييبجب ضن
 تدور نيئ لبو ةسفو امو فلا سد لج اددع
 فورا لاب كدزكو مقحاسل قولا حر ىج# دربلا دبوس
 - ناش الا باصا اذا لادم ةرضو لسلك علال ارت وع
 المل (يق اه كر زك كلذ نكلاز ةدوربلا فود دركو ب دلس
 مرا عصور وكزم لا دوهلا وسد رطققا لوفي نا اهنربركت
 لاو ضرو ابر بي اك مو بكد د م دعو رح اديسدع
 . صاوخو نوهب رالا و مسد اسلا ةيباغلا يم اولا
 ملال رماؤ ملا ركمرلاو ىلاوت ملوف يضف َمومرلسلا مد الأ شت
 د وعورلا لاقت دوف انعامسا لوا مصرلا نحرلاوه لا
 رقلاو ءالُتلا قذولا 2 ,قفو ىو نون لثو هتسفدرك
 ةروسلا عزمت لع ْييضال ا روسو ا دوت ّردل نراقم
 -- |هاين و مزن د ف كربلا نيولايكاد
 ظ 1 هع ةكافلا ءاو نا طرسو
 ل1! ةوُميكرب نازنق رم نيج رار
 ىلع ليلا لَسسم نون ناز هتام ثالث َموَصاولا
 ُكابلاو د اوم ا لامك جم بيطتم ماط عض وم 2 ةراموط
 مس رسولا هزم لع ىابرلا قفولاز كرد زص دارعا عب م رخاولا لاق و سا

 5 ن ازرعزلاو كال انريتكو

 ظ ١ رمالاوي:شائلا :عاسلا#
 1 ا 7 كعللاوا ةروصزلا نراقم وولاو
 5 ف امر الا مستمر رصضلا_ديوه#ل عرمم اريكم وك

 " ١ «ايسلاؤبب الولد امن الو زر لس نم شحوتسال
 ١ كدي دونقملا بيطرط كلا نيئطص الا وكي الو تاايكاد

 22 ةدارزلا ظ ئ

 ع دك



 اي
 ٠ 0 2 ٠ ها ١ 47س

 روطعلا بع ايّسلا رسلا ترب د عايندو ند ةوحاطنا ةوانرلا

 اوه ولا لاقبِا تلائلا كلذ بيربب
 . وههد ةراشالا

 ميلأ فاصضا نمررع يرخا ءفررد درع و وهم لاقد ماو

 ةروملا نه دع (قْوور كرو مسفن مسا نود ٠

 ملروص زهد تال ام نال كوم عيب ض فتم د

 | | 1 نزلا ههنا بكر نمو
 اطواناؤةل الكا درو

 ظ ءاموا مصر ءامب اض اكد
 و مرو درو اهوار طم ا
 . اييوكا«رب هنا يجر وثد,ىلق_رودو مملق 2 نايازارلا تبش
 الدامي طع غاش مل ءوكت امامص نيهرإ قلد عماد ناق
 |ذاورسادوئب وظني نيرلا ئشكلال مها ند جوِكيَو هكريك
 كوب كاواعد تد نال شل سا باّكسا| ءاعرلإب 0
 :ىطّتم اورق وص تتكن ع كلْؤكذ نفد ثلا ييصالا
 اهتوطرزع ةارم ل ةافسو كتسم,ىدع قدو درو ءانا#
 مضرلا اوت مسا نسم[ ضا ه سلا يوب روب تولع شيكا نب

| . 
 1 ظ

1 

 وسو انالا تاسن
 ١ الممثل كلا



 فاّصاو ذوصضضو ينامون اتدامو هو ءفورصد رع زها نم

 رئعإ : | نئكك ىلع مو ٠ ميني انلك ءيفاإ تلو
 ٌدلُخاو'يصادولج لعيام © ادهيفعت نا اوما ع ايلا_وكشا

 نا

 ْ ميلع تدعو قب لكلا عيب بولق مل تقر انوه اين لن اقف د ميببا بكر درسؤن قدرته رك ديلا
 لعمال ةرادوط دع غوكي عار يسكر طر
 جت ءاودروو ءامو ككسمب بيطَتِ ناو
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 2 وجور بوو 1

 نججمج 1

 نا ةرمأ مد :وجبا مول عاسر ا بيكر د جوكبو دوفب

 يب رسأ_وصو ملا لعو رب انيس ع دادصد لاقن ساو اش
 | ١ وناسلا ةيداخلا ئم احلا برس رجاد ضرر اندر بك
 ىلا موف نع قاف قرب , ينص نطل نم رهاركو | ١ للاقلا]وق لذ نم لضْملا ةروهشصم ةكرابم تايبارك 2
 ىهكلا بلقلا ٍةبركع زوو ٠ رسكروب نم فار سيب ركود:
 ىدفلإب قسما كيئاتو ٠ اهابضب ستر ماركو
 - ىلعلا دولار ماولاب قثف ه اويزاوملا يبت فاض

 ىبلإب غشت اذا د ٠ ربع كف ٍنْيلإب ممش
 يلا او ومرب م ا
 تو ىانلا ضن ناو ىِظع رلْصَّق اهرل نا ءرحلا ضجبر كذ
 اصوش وجود نق ليا مووت عر ز ب قاض لوما
 ةرهت هرلعذ يدودز ام مل ركزو اين زم كارا عام مل لاقن
 . كات ردنا ند كيتإب ةنؤلا ناو اهررك ءازاقو تايبالا
 هفرطاض راع نِلر موي نعيد ا تروق ّةعاس اهترركف
 . اهرركن د تاببالا زهرا كلذ ىد هو هن علازر

 رجاام يلوم لاو كُنت و هاووترروس اننا و ابهرلا بود تسبل

 | يسد



 د

 رب هرلا ترم نصا هت لول كدي تؤوموقو
 درب نمل يوزب قرون مساح براب اني دن لف 1

 طرح ٍيِيرسا ءا عويلعرا دصونلا لوفر ةر اساايزفد
 لا عزصو امص /(وط جورب دب يلث زل زوقلا ف 4 ءاريعسي
 ْ 'ءتيضَق الا :باحد كا اموب اعوام ٍجكور ابم فلا تايب
 17 ظ ظ ع: مم يئفرسا نواب شالا ضررماهؤب سوم الو
 ب اونا فرص عنف وتس ام لللووم ا تا عيسور يملا غامر قرد ماب
 عزم او يكتشملا يلا نإ اييلك دب لشنل وو ماب
 ادرنع يك اناف نم دك لومي مقنر نا انف ئأب
 قرا وف كيلا داقتف الواب "ملص لرلا كّوف كوسم ام
 ”عوفا بابياف تدر إلف ةليعدبرابل كفي كونيام
 ظ را ةظيبعءكلضف ال ءا هاو ىهناو وكدا ىزلا نمو

 .مايهاولاو ُلزما لضؤلا ايصاعطزَوت نا كر اشاح ظ

 : ظ ب كوع ناسعا 2 لارا الما ٍهِيَُك نا كبعل اشاد
 0 "جاع لتنال نيئناصلا يسرا مضون بخ تربوو
 لسْفيأل كول وع هو ابوذ سا لس رس نيث لل شكف ساو
 (ًاسالا زد لوقي د اد َوياؤاو ةليل تاؤ ةوهضمت دهان اوم
 ترظوف تمهبتن ف اه كمه (ه م ابيرسفاو كسار تح 5
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 ٌقلرس نو * دونهفلا طئرعو كيئارب
 لل ا ناي ٍديجمظ علا كش عا
 لزم لك تصح ذا داو 5 ولا وضواىلاقلخإمم
 ا طعن تيربام ون هريجتسل اب تفوارؤلا ظق
 0000 فال 'ناتمملا نازمفد ه ريبقلا برو ءيسا,لا (ب
 | ١ ةداربإ ايرعفر نع ةرْس مت وَقو لاف يركملا لضفلا
 0 نشل 9 و نيِحِبلا نزهص تلوف هاهم

 اا 6 نزل لىا نانيبلان ازه ايمو ينع ةرْسلا ونت
 ا ظ , ةيلقت ثءاام كد ركزو ه يلعب نم قطل لازام بإب

 | ٠ ةكرررولا اندرل اوس نك ه م ركؤتدوع اضيع صان
 ملفا ل ارضه ارك ذد :ءاججب سرلا 00 نع و ىول

 ' توعد افيل ارب ام كل در اثداعُؤو اريل و
 و عمو لازعور جم انريسسةعسارصو لكلاب كيو نم ٠
 مزه ثلا ةردافللا نى الابر مه ىو ضر وار تكاتك
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 0 قيلنلا وف وص مسو يلع س اوصل انا ءاشلاإلا ةنيرلا
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 لاتفاعدو نيتدكر رصد لضرلااضوتف كلر ام لهنا هذ
 ل ربم ريما لولا اذإب دو دؤإب دودو! دودوابرفرفلا 2

 خال ءالم ىذل | كهيجو دونب كللاسإ د يري اكزاوثإب ريعمإب
 كلل صد عامهب تر دّتقا يلا ءكر وقد ىرلاساو ةككع
 تال دعا ثيفمإب تناالا,لآال يس لل نمسو يلا كيحرو
 دوب م رو هدي 2 يفا دف براغي اذا باعد ني يرف (لك ث او
 احكي الم نم كلم ثا دعاداتل ل اقري لتقف صدلا عرج
 :٠ وكلف وقعت واهلا باويءال انه والا ةرما ثوعد لف لالا
 اح ةئادلانوعواراق_رانلاررئيكر سس الو ءاوسلاباوبا مضض اثنا
 0 ال ىترساتلاسف بورلملا اذنول نسلقفر السلا, يلعب ريع طرقت
 ج :ءركإل 2 كل اعدوهوءاعدلا اندوب اعد ن نإ هعار ,لتق يلوي
 "ل و يلع اص يلا ا قارجاتلا نا رث اغاو ءنكيسا شرف
 يلع ايل كس اذاو بابها امون ىو ذا قلأزحأ ع ءارسارسا كزل دع
 ظ نءامج د رككا ارهن يور رف اقورسأ مصر قئابلا مامالاول هوكو

 قبب [رالم ال ةفوكلا لما ضج غار ظد موفيناعنث يلا
 ئه م راجو صو عر ريّقلف ةرموز دايو لل اوما دع س انلارب
 ل ا 1 0 يوب نال مل لافرودلا
 ضوء بطلا ضود 24 لو متءادراع,ل صو ار انيو 4 اطعاف كد
 راف ها نيا نم بكارلا لل انف ن ايها
 رمقانكلس ام ير الكاز اذ كر ارل بصخاد تروا ٌقبرطلا نه

 . 5" هلزتف ةرزكق رج زو هدوم يءاو ا ٍقيطلا امزب تضقا اس
 لاقفدتقيل ةيرالراوصتو ىىم تاق نركس 2ءزداو بكارلا
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 : واف زا نم تابحانملا ءارسأ هاو وصلا اَسا
 ا 1ك نيبم ا | ىو (لدياملز د مل كر

 تفوواؤتم اظعلاب ومالا نم ولا فرو اوسولا فدو ظ
 ةشامت تو نو فعالا ألا نست ونو مير خذ اوف سلا
 نيارعآ ازيئاؤد لاوتكل فلل لتغليف يللا ثدلا“ ءارسا
 م مسا ابوذو توريد ةبيدردل جسأرلا ةفيظشلا بكلا

 لاو "ون اصوصخ نيواق ب الحال اعئا ايويو غومكلا
 رك نأ /لصتو لملك تضم عقر اهركذ دصواو ْنح ٌىَءْوها
 لعصر هرب ايجادنع امركم اهيركأذ ل اني الور ابجرل يدي نيب

 ١ ءأضنا ضر اوزا ةينام باش لودوماريشبب هش لات ا ويح ءل ْ

 رس ولا ءوسا رو تو ةمس (ولا بولتلا نيلتو لا نيشا
 02 امكا زبر ولا شوه ا نيم ا ةوؤلاؤ د وهلا ر داقلا
 مهاد امظعالا مسالا هز -سمازلا :زسطللارب اقلا رس دشلا
 ا هيايع :لماولارومالا نم بولطلا لتي الارعا ايولع
 0 ك0 أدب( ع ىارل يذلا ى (ضتنا
 ثلا /(ولا ءارسا ةراسع و ظو صول ل وس و ؛ارعال ارتد ملؤم ا
 ا

 سفنلا :ى (يفو مولولا اؤح يصف 0
 كيلا ملا يذم نفل عربا قرؤتةروصلا 2اطناو

 رام وناسلا نيطللا عساولا قداصلا ىلا كوكا روم ا ظ
 نيؤإسلا ضن ايزل نقولا أ اير كازلل زمكد حرطهلا 79

 0 ابنا تايوتا ومزبألا ديالا يي وعتاب امولعد ت ابطا
 هو:ولازيزولا م اتهلار ؤييلا سويقلا
 تاس لا بناقل وق عر مالا ةف م
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 كراون اوحلا مْصَقْلاَهَا متمعرو ,ةبعتر ل اوص اح موق لف
 ناو اهموث ايغوبوركمو صحن داهم ىلا يو

 عياببلا جربم إب كلكم هزعو رل لص نكن سلالائصت لك
 توي لف بويولام العاب ,نلخانو عادم اكساب م
 مّقلْخْ سل داعم الق ةوانألا اذ مامر

 عقلا حانت فاح ثم رتوعرل سلك ازرم اذا 5 انا . نوحي
 .فر ها لع بلافلا و ينم ارت عاب وطلب هت لحرب صوع نللا»و

 طي يزم تراب رسلان فطبلا اذ رصاق إب اء اهب سالف 0
 للذماب _عافترا ودلع يتلا قوق اعتلا ب رذاب فاقثن|
 تطل رون ريرعر ابج لذماب زر ءورقن نرئعرابم
 ب اعاب ةرويد ت الللا قلخ عزلا لاق ارهو ضل دؤبإ
 و نمو ماطلا سرداب مسافرا ولع سرك قود كالا

 دقن انمانف رهد اهتيهم دأب بلا ةكربم اب قلك نم ملداعب
 القوى أن ةرعو قرضلاو اوما لروناف لسه دعركتم ا يلجأ
 تبا لرولاذ علا رك 5 ىئذ كن انث,نكم اصوالا غلبت
 رجلا رولاورخاؤلا ٍءانُنلا اذ معا ملدع للو لم هكدا

 انوع لن نسل نإ قطنت لف بيب لخنيالخ يربكلاو ظ
 لك زرع ل ايغإب ب رف يل لذ ودو اوم ابي بردا
 م. رجلا ديعو رج د عر سو وضم عا ارسال ا عزمت قكزيودلا كلاسإ ةوعو ري درب يد هس زنبع يذاعم و رك
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 ظ و اننرر ع اك 2 و كدورلا اع ور ويسرا عودلا
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 سايولا برعم او كب نه مو ريلعسا د صرئلا ىؤتف يرب
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 ةوسنلق كتكلم ا يولي رك ةاكوجباما شك لم
 ياك ت ارق اذاف ءامي , مسار لع توضو و دعا ضوءاذا
 ظ ا لاراب اعلا درو لع مالسلاو ىلا زفن اف ازهص
 ريلعربإ غصردنا لوسرل نيكو كر رار دا املللاو سلا
 لمازب :ضتاموريرتأ كب ابك هع درووتن دهداما مو
 ةعاطب (روتنرق ىلا يغ اديذ افنا يلع قس رّملو ةوسنلقلا
 5 : ١و زضفا ملوي ورعلا :عابط تبا ارف ملوي حئاطوسار
 ملكا صر ىف ةرييك نامز اب كوس لعق نم اةارتنا
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 ميافرسر و سك نكي المو مسإب تن كرولا
  هيلط ل اوه ضر الاوت ارىسا نلض يزلارع مير ذازءا الا
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 او نما يد ناعجصل الا يتبل يذل ان اع رىاعب
 ل لفل كا ذا نوط راع موكا زولا يذ نيوبس
 . الا يابو كب انكم :ئجرلا و ونمو كر ع نمر ولار ق اىمب
 . نمهز واجيإل يلا تاعانلا كي ليلو ديعالا كرصو لن
 نب او لع ارم ىولأ | فس جياعوصتا رجا الدرس

 هسا اش نا باج. اف ابرق ءيصومال يتلا نجاه لثسب
 دارص اومراع ان[, نوينيوتسمف رك اارفس امهر لت لث لاوت
 . مهاوص بلا نعو وسم نب ريزا ربعامت اور الص عري رف لان
 0 نع هان نحن[ لاماوخ 3 .انكررضلا رك ذو وررلع
 3 راها وسار ذا لوي يلا طرا لويز توم ع
 0 اردو يس وسور كرما ىسيلف ماه ع دراوا
 تا ريا( ا رسأاب ناسجرؤب لوقا كللا دلل ام
 عاد تيك ” ذل كرش ال كر مو تنا الارلا ال يزلا نا
 تبظ نو لير دل نكي ا تيلاوتو دلو كن وكن

 ءاتسموتو دضزل خوك ا توركو ريلعم ؛زل وكي نإ
 تكبر ب يزلاودلا كنا اإب مسا إب رسا طريزو لل وكي

 ظ دا اتا( رمد درب الو كارت شعال >[

 !مزقظو هاراام مج و يماحرفقا نكإا
 جم هر ىزذلا برجل قفف تافالإ عيرل 3 لولا ته

 1 2 ا ركارسا الا اربو
 لان [وهبسو ار وكوب دكا د ابكر كر كاردا أرللو ركا

 الورك ارساورسلا الار لأ الوردنر أو رنا نايس اليص و
 يري 00 مولا علا رس ايلا وقال ولوج
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 , وكوداسلا ةنشدار شك ىل يو لاو هل اش - انلا

 ةبيزبازع نإولا صاوخ ب انك ويلز فنا ا
 ًَّف ذره قواص صانانل ؛ عجسَتنا :يدوصلا نم تلقزاف

 ل ايز هتاراهيجج ا اولا وشل ل ةفارل |

 2ث عقوف ين تبحت اف ةزرما ةرم ترلظز لاق لب وط ذلك امر نا
 هم

 ] اا مرام لال توق اق ىئبملا سوقنوف عقيام سفن

 "+ كيفن كرمال لوقا تبارث :نيوختمون تك

 ع نزلارسا تيب ءارق| لقد ريير هب كس ع لزغت 70

 ذا | انولو ةزالا واي يدا ةايكال تالا لوقلا 0
 اوما نيزلا اهي اان زليلق ايش مرلا نكرر تركرقل كانتيت

 : تلقن نواقت , كلا ذاو اولا دف ول

 ىيفلاوىرل داون إسنالا دبع هرو | واو لافغ نم تطمن اننايف نذ

 ةويؤلاو ةو/ ص ووا ءاسنلا َنَتْ فاضوا مسفنراع مهما نم يشك
 انويهن امص اًسلع تطاس كن | موذلا 0200

 مرا مأرب ل كيهنم ,ليبتدوهت اناربانئار وكيع اولظم_
 نم يم ا اكانمر طل عب ل

ززم داكتغج نو مهل ترعاب اكريسر اننبرعإبو كروع
 ىف 

 رلاق نم عساو ندر لاق نحارلاجراإب دكعرب ظ

 وسو ال :مو حابضلارلا نم ءاسم,ل اف ث اسما لا نمآ

 للضر وق شكيلذ ةيورلاتامانم ا دكريوا ءيرضدو ا تارص2

 تيرا ادب ناد كلت ايمو دا هولا اركذار

 مافن صاط الإ نوفا ضلت

 ممانإ 2 الث سو "لوقب مدرس و رهاط وام, "ن( كب مع ص صوا

 2س عجاطع ترهفر ركل درزع لدزيقيرلا دع تايل ارمم

 ام



0000 57 
 تنكاذا اذ درا نيلاب ير هلا خيط ح ىسلار يملا ب ميّمْعلا |. 2 ب جدك م هما ناب ْ 2ع نحل قو 8 د

ٍْ 0 29-01 0 6 5 

 8 13 2 هل ىف اح 1

 هرالب بويا يكد الارعا م 2 00 نم ب ْ 3 3 3
 اك وج سر /: كلا و ظ 00 ( قكارلاسا دوزر ان محارب كو نو دي يسون للا نع يح ع. ..و ين 17

 22 م

5 
: 
5 

 ه» © <

 القا هللا دم نم

 اىسار مواقد ع ميضاو ميش
 1 ا دا هراصناو (؛

/ 

 لل

5 
 ومسح 0

 را داعم 0

1 
 ١ رك ّْ تام

 وشي ردنا ل كشك دارا اراد نما 6 ا كي« د
 مهادصو ,يتولا ىلعلا ساب زلا قيقاز و لومال دراعلا يمسا ل٠ © + ىذا

 ْ 011 | نعز م3, يكد ورل اع رم اي يلا 7
 نيم املأ ض وسل 4 اكسر ءاف لقفل ب ضادعوت الهر نا جم 2:5 1
 ناوي زاو ككزنم نمد ورخر بك سن ةروسءارفا اقف © حن 9 )0
 ىصإ ةاريالو كلو لوس لجرلا ءالف دهن ل اطنال كاربال مانع اب خ 1
 تيار ضر ىدو,لاهعو ى ب انزيسل عدلا طصورصخ ايي حن 7 1

 رف خخ وغئاو وب ارلا ةرياولا يم اعلا بر هن لاو ضربت

 2 دوف اضل ليك اف يازوالا نع كه ةكيرابم هيد
 . "نيرل ارعنا مس ضرلا ناظمسسملا نع مس إب ذوعاتفقف تعرف ب

 ١ ليكراَف ديرك نبا رعد مظعم تزوتساوفل / ل اقف صرنا
 نلعض نأ حلا تارف اذاو ناسل دع كرف لايد ليدلا ءلجرل :

 لراوف اروتسماب اج ةفزدال اب ن ينم وبال نزلا نيبو كفي ١
 "رفا انف ال لاخت لن ونتيملا باها ام يرون ا ملل مك يذلا

 | ةييقٍسنانكأ ولالع انلعبتو كيلا متن نم مومد .+٠ ان
 ١ موطن عسا يل يذلا كيلوا يلوال يف اساؤإر تما ا

 موس ظ 7 1 و :
 ظ ْ 0 0 3

 079/1 د دل مصرب6 0
 يصسيسسة دبسمب_

َ 
0717 

 ع ا 6

 5 5 م 0
75 ٠. 

 وج

٠ 
٠. 

٠ 

 مه »ب
2-0-7 

 كيف

 0 ادااسلا

2 9 

 همد ثتيلا ا
2 

 2 مو هيو ول
 4 اززر ١



 1 ب

 ممول انتا ننت ارق نول اذل اراب اوراس
 ظآ2311111
 يىشو اريع ضعاو مر بإب اركذ نم ظ انف مماشل
 مما ذا ذو ةومرقغي نا نكام هول فعأم >(ر تقام

 , مهازم»و ازحارؤ ا طرترب تلى 7ناوو ارقد

 ا دوال يزل تيبو لوسي سا لوحي لار وتسلاب انا
 ١ ظ نبا نعي ازغلارك 2و نك فشلا كلو كنار م/م .ةضالأب 7

 راكم بال مسا تنغدراف »وكي ب نم حج يبت دهلاف ببي
 )(ححادوب نع تركتها (ربع عش رت اراد ثروف دلزنس دها لق لوم

 ظ نحنا نمراكسامو يهب يرو قماهؤا ولاقت اد) عؤشت اب اىتلقف ظ
 ناو'ككسفش جنا لاقف كراد يم ىزكتا انتلقف
 تيد اهريلا نأ م لف كلبوي دازغم انها ده اتيزفعامرب
 ودراقف يلع خيعن دل وص يكرر ١ هدام كال
 روشتة شعو وسلا صف كافة ل يللا نح الاف تنكس
 ميول لوما انارلا السا تلقف نم وبر دوصو : ةرلظرلور انلا
 . ملوفرإلا تلصو الد مز اق ةرلكت ارذ (لك تنكف اهيزايا
 نر كف ام امس | مل ملتولا يولاومصو امرظفم4#زويالو
 9 يرلا تافوج ضيم 2 تس واف خوفا لت تهزم ١ ارارم
 يي قرا تداز ىؤلا نالما# تدار تكصا لف تف
 زاتكئوا اموتلقف اىظع اًمرزمع تقمارقل لوّجدزإ اهو
 رش رعد لفولا_مولاوعصو اررط وح هلو ذوب الد اون 'ءاوق
 وسم ركأت بولا نمزمر هع تاز اق وم ا راك
 ازهاولاوف ناسام تلفف عفوو انو حرش, شارف ما ىوا الث
 م دز نا « نرع تاّوق م ايان ءأراذ1 ملاق

 همكصو لارعوروي 0 و كلا دون 1

 1 !ةراطن



 ٠١ جن 1

 ا

 حى ©

 ميزا رب داقلا نيزاعلا يرردلر لاو يضريو ابر ىكر ئك ظ
 كل د /ةويع ءو افلا وربلا + زويا فني ب ىف ناو
 يف لعلم رتب لا مئاذبسع انمل انف اصرلجر لذ للا مطقت مروا د طرف مزال هر نال ا نا
 ملا ه سم حا سر ىواث ذأ بوياد اوت لاقن مل ود هل افرك
 ةانمادرضومرام (:نككفرل نيسان نيو ارلا نا تلاو
 ةرلج هتف م ممل فتو يوب ىباعلل ىركذو اورع نعدخل
 0 الذ ىهوب نال عر ي/راك لهنا بار اقر مساق ذأ ربو
 رن س ناو هرب تررث « رام ةوس ند سائلا يئسلا اك
 دوانيؤلا يذلا ى م ا اش اولاف منع تلاسُف اهآؤا دلع
 | ١ لالعلابراؤف ءاشرلا توكشف تين اف كرئعددلا وم ترب رمل اقو مص طقسا م مطوس زو لع سا طد ربا ]وسر
 لنم زم ءار لوقا سر نم 517
 راف

 ٌةِمَسَف ناز اث ه نكارلكب انش لو رياعت مهلا
 نة راشد ءامطالا اين نب زمر 2 َى

 واق 28 ذولا نم بيرت راوملا وضَيْنام وصولا
 ظ رباايراتفم انلا# هي :ارث مهربخو ردنا ركع ردم
 اسك رهرلا ن نصرلا رساوب امه لاه كسالا نينموهلا
 نسر سا كر اببف را اقلخ ف انواشن | ال ماظعلا

  مكرافاف بكم ه ارد بج سكر وو مرلا بص ان نيَدلاَخ
 ديو اطيضْرْهِإب ءا ةنازعال ومي امو تامنصرروشلا ظ

 . فيمخ ل لكم و ةرروع هع ءاّودو رقع رلث هيلع
 ظ ' ةبيتق ناراف اهبرس أمي دل و ب نيلع طلاق لعبد الا
 ظ 0 ترجو 00 معاجم ت

1 

 2# : ا
 : هما

0 
 0 اا
| 

0 01 1 1 
 8 لسن ةلادف ا

 تا
 لا ل ا

 اباد امرت نو قصيد وتقف كلك

 د نيس فووبب دا وميع امص 3
 و ل ل ل ا : -_-_ هد هنن تع رب 1 0 7-27 9 - تح - هس 0-2 بج ا همس سس 1 مضت

 1 1 : 1 ع 0 :

95 2 5 5 _ 

35 

0 



 ذب ١

 نوضوو مْرِمُر ءام نم تزفار وو تل اسف ام اس تيبلاب
 هر وصفاو رصرلا نصلا رباررس وانا رثتسبتكو اووي

 تدكو نيسمومل ءصرو ءافضصبفو ام نإرّولا نع لزننوركا

 . "در ام زمر ءاماف لي لع ددادص ككل م/م اولا

 كلا لحو كيم يد اجب اموب يفؤس اف كم الأ ناو لاو مل
 ا ديسعساوصو هيب اذلا نم ضوخع وتركيو مزمز ءاب
 كلفدع رس جالي ضرسو اير بحب اك سور يصد ءلالعو رج
 6 ةفوسربارج وثدل نود ةدسد اسلا ةريافل |

 تسيازع ةوبولس :لع يتباصا يىاملا ضهيرأت كلذ
 رج للهر نال معانم او تنارو :ىجبا :ليل تعش يسخن نم
 يضوعوب عضو ركرشكس ان روصو سار ريع, لهو رع

 رسارع تللؤ ردا يبص يبختسهيحح سا ير مفلاوب
 مع(ءانا ةوفالرسا نام مساد/ يكرر ثصوف مشل (ر :نودمعا

 نم ,(ومْسس (,وف ناك تالا شف 3 رتكشمسار# ل اقع

 هويات نملواو ودعإل عاصنو يوكل نم اهزوو مسوي
 لكلا نيم مالسلاو ةالصلا مودع سلا :دجُب للا

 ا زد و ئولوقد تولازد لو نعال مر اافف :فايفلاسو
 ري : يب ٌحلافف ورعلا اقر رعادول (و ناف معنا لوسر (

 و

 ؟ الوتر افو :ع(جبا ا كدب ءاموا ْس ةزمرازهت] اف مسا

 كل فوحناصلا ءالوئ او هيارو يا ةلويب ءاموأ الدوشملا
 ثنا ناكو ( يعم نوهبصاو يدع نم تمزرفو تدوشناف
 هللا عب ملا تولطرو ل سمسا عولط دنع لوم

 ضرإلاو تاووسلا هبر ادب زر رشا (ل/ ملا لو مسا قلخ شن او :

 بوبا ازهت تلف مركيا نهر قيرصلار كوبا نإ تنظذ

 لاهو

 انهاق ناويمدو اططنخ اذا انلق رول اهولان و د نم وعز ْنل



 ا 0 ارفعي ؤ كرر رب 1
 مرح مف مل و وام نلعبصو ةرصا و ركد انكر فز يكاو 0 كالاندمو ائيموابص تالفاَحب 2 ابل تبورصلا 0 - كلاس يلا مكفول يوارت يجف لوبلالعرب ساق 1

 بررع ياو ضربو ابر بك كمر مو رلادعو 5  انريس ع رسا لص و قلل زل وفان وكلا ةر وس ذل :زكذ 1 اواوبلام ول فانت يو يحب تكي ابي اوفي قلخ 0006 ري بدوا 5 ضاظوكات كاون لوو كملاركو برس ا جتك اسعردع اتنئادنع ترفن ويا اصعب ا 00 1 رف رمل سوم قسما واو لوبلاص لود كو ل زوملا ظ تويلاوب ظ
 انابو ابحرب جنا احا ءام تارمعملا م اوت ملوق خخ امك ضارءاورلع ةاوادمو نو تحاو ةعباسلا ةربافلا نيالا .

 00 نبا زاقو لاقنرسا نو لويُل ار ريو يمصا بهي د اف ظ مرلاؤيزم ا ناهس رو قليدو قرد '”بككر رو يسارع دكا ٠ حيي ١و منع 2 ف ةنالف نب نالغ كوبع بحارلا_ص راإ ْ
 0 هيو 0 | ياسو ودل د ابرلع ولعت غا اهبراو ام يح ابرل كتف ظ اا _ نيولاملا نم عرلرلو تكشفرم و ُيِدْرَن ٌءارعا باصا سَمَف 0

 ودإ و ا ا 1 0 4
 تحال شر بام /ىلطلا 5 ”اراقد رولا م رمل يئكرام
 اي ءىسلا با ءاوبأ انحف و دين (ندزمر اكتم
 لوا ببكي قلحا ول 00 نلطناف ردع  ايرفدعوروقدتم ا هع اى لا قمل ومع ضرالا انو



 لا

نب ' 8 ضرالاو تاووسلا نا اوك سزلارب
 0000 

 رم ب وزئا نشوب إو / يش لق اما نم اًنلعوف

 ةولارزن أن هم او قدح ا عضو نم نإإف نب نال ذرعا

 ل تا اللا نسر ظعلاب انك لاف يزلا

 يقلل عفش 0 | مس( لا ٍةوفالووهباو

 2 موو ىو تءارع وب عيسي بو اهرب د الا زش

 امو نيم انا لا ىلقأءاسإ را كءام يلا ضراازيمو

 رن ام ةراك نم واو ىلا نؤالا ُءٍوار اصلا
 ملوك ار ماتم ايي ءحسلا باوبا (: يتفق مسالا ب اههن الا سم
 لود م ةرووب سا ةروقب ىقصاانزإ بص ذا ررقَرم

 مة تضمراق دك .يريطلا تلا حم اهالا حو وكيف نك

 ظ ىواعرلا ارضوءاوبام مس ون 2تارفت اىلاصلا

 ظ 0 از جوه راع اه 0 تعرذ ,كذك لإ

 سلا - دقاام يجرد لعد ىاراعا ام /( د تظعا ام

 اهل. اشر باع دوزاق ىاو د كيف قيل عجاف ياصرد
 درو انبر بكي اك مىربكطو لارعو رجب انريسدعدادصو

 ب ونوم ايف ثوم :نم الا ةرداغلا تم اعلا بر وجم او 0
 0 اوطو سس ةرومصاوضو ءاضمرز لوم ىلرؤا
 وم سك ابكسلف ناضمرر الارز وبئاراك

 و1 لدا وبس عمر سعو اضؤلديو ملعو ابحح 1
 4 راسا نس[ نم كينورطا نمناوجسرسا ككنرو كرو

 نص نس تاقوالارباس بع كت (قوا فرس نم ع(هبس تالرلاول : 7
 ماءدًفصو ئمن ىجبس تا .ولل راج الإ باوبا كلذ جتف
 يونا مهيسرولا تاما : كي طم كرف جسم ناب تافضصلا 0

 ” الود دا دلسل باوباوعيدلا كي كيلا تلت



 دكا

 - 1 255 - 9 ١ ايصتخ» ب ضتاتةةصيصص ل دخن ش0 ا بسس سمسم

 د2 نجد» ره حس
 د

 دع ب ٠ ب لب عسا ع ع

5 . 

00 

١ 

 مليللا عزم ةرتاسم ٍيردوست نا. ج لم الاو ابرق 2 اورالا وتسكن لا دعامدب توي ليكي الس ابوب نويل لا
 دس فب لا كياسارك ف يدانااد ادم كور قدام
 يضنو و[م ؤصو دوويف ركذلاب 2 ظن ينلال مكي الم اب
 'نمردردلا وفن رع لل مو كندا الا ملا ل مويقاب يرماين اعذار
 . مودلا لويس مل نور صب المرن و اديس عاف ياخ مارق وس تاتو ل :ظؤل بر كيلف سي ةروس ةارق دارا
 ' نيعانع ىظوما ون دضؤا عرسو رس "روس ندإب
 رت اك نيئابلاو نييررس الا برلعو 0رطانلا
 نم نلوعو لوول لقي رس رق سلف عدت ا رسب
 ماي مع نجاح ءاضفد نمركا مهوللا لوم يدركم ا
 ريع ةودرإ اهي ركنو ىلعلا ليزولا ريرّوت كلو ءاويوا
 يانا عياولا كلن :ْف نم كلأسا نا مولا لرقم م ةرم
 ا ارق م تاع كال كئرخ يرجح مب يتقن ام
 ريع تس اطرركتو يهز هر نم الود م الس لاَ اوفا
 | لوم نم

 3 0 كك1ك

 مانالا نم تبسس/ مورو ةريام ارضا ا ةرقمل لوا نم
 ا” ظ /

 . اوي ارونتك و اين رلا تافانم الس .
 | ٠١ قعر واقي ضر لاو تاووسلا نلحزلا نيبلو | روث ولا
 | كالت اكو زكر شب نادعر داق يب مرلثم لحي نا
 ١ ١ يب لوو يزلا سلوا لوم نم مضرب قمإلو تام
 | 2١ رطارار قيس م يذلا سبلوا اوفو ”فارلا صرب ع
 ١ ساواسنا قنا ضؤلاو كربلا صاط كدزذ ةروسلا
 3 )ميرسا عيش ءاراولا ضو طك مو ور اىت مسا

 لي >سأ تي سل كا نسل ١0
2 

 مع 1 ج١ م
 ا ا ا 35 1

01 
0 

4 

 0 | ١ يرااالصع ارفاذاو ريف لش ال ب ”باحأ ءاضفل
 1 نأ

2 
 1 م 0 4

 / 000 ١
4 0 
0 0 
 : 2 ةح قر

 : تف + بر
 00 ا ' |

 مدي 1

3 3 5 0 1 7 0 
 | مع اك قي
* 



١ 

 .نينئ الا ص هدا اسس ويمر حالا مون كو : ةدوملاز الا
 ىلا ةروس مان لهو صصقلا ةروسزخا لام
 ةروس ارا رمزلا ةدوسنماهبرالا مونرو ىض ةروضايلا
 2 ف نارولارضارلا ةوماولا ةدول ميريام ءودوو نورلا

 ماريصو راوترسا ءاش نا ضع ادؤ اف تيه اهدا لاسو رس ظ

 رجا ضر دانر بكام و مفر طولا دع در انويس
 فا ذوعو نوسلاد :ىوس ائلا 8من اغلا ئر ائلا بروس

 يعز كوللا دع لوح فلا نوعاطلل و ءارعالا رم عقول ظ
 20 نري بابك ازهه] اق رنا نيمصلا ى١ ثنا ءامالا نع.

 موق درو درس يان رسا علف بازحالام ون مو يلع اوص

 هاكر ْيس لا علوم دونع نيا يضر يف الا لافو وظيفي
 اصبع نبانع عا ئعئلإم ةاوراهسذم 2 كر معلا
 ظ يي دهيم ب اضالا موي ءارق مو ميلعرعا قص لور زا امؤع
 و 0 امب ديرش || 0 لرلاذا لوقا
 ايملامونر الاون ازعل ىب هو فو ةدادهملا عزه سا

 طلع د كتكر مظعو د ككلس وو روس ذوعا يا مولا ظ
 قلمي ايراط الإر ايزل اوليدلا قراوط مو ةهحاعو جوارك نم
 كوالم تا ِ ايعتشا اوشا ضضارلاراإب رك“

 ةربابج ا باقر ل تلز ندب ذ :وعا كيف يذابعت ناو ذولا كوي
 نشكو كير خيم دوعا ؟:نخارملا قانعارل توصْفد

 ع اند ليلك زم فانا كركش نع فان لاو كركذ نايس ض
 كرك ن امد َء ٌحآصو كرافساو نمظ د كارفو يؤسد
 كوب دنا كا اهستنا الارلا ل ىزان كوانو يراهع

 ديب زو نمر جأ ككيوصو تاجبسل اعركو دترطل أي :

 زف ؤم غن لضالت كل كعه تاقو | صيربنان د 5 ابعد



 أ

 ها فرعا نضأرلا اا كراع هم كك انع
 ل ةررمال رزماذ اذ ام هر كالا قلا ا امس
 ارهدد هو ريكولا ونورا انيسحو طر حم ب اطرقو ويقل هولا تنعو قسوم ص ويدرك للفن علا عم
 هاك نزلا م نالمرزاث كودلادعل اوضرلاريخز اقن اهن
 لا ذربكأ مشار ىلك ئييمؤم و نا لوف امريعرساو نا
 ظ اقكمينا انت ل م اظلا موتحلا نم ت وُكَنَْعَال لك اوإكر د ناذتا) نينم الا نم كنا فخ لوؤبفا ركود
 ١ انمو نولسولاىدل ف اًبال ثا ئكال ٍيراو سا
 1 كس او تفوو تيظعيون ذأ ١/ ةوعاطللر زج
 ا يع كيضرا] كاْضر لع عا موشلا_ز ماد مظعا يولاو
 اندفع صرموخا نيحارتإم ران هكون و ددبوج ضنا
  قئلاانع ئصاو و نلا انيدع مواز لس ىصمرلا دع درج
 تارا زهد مالا زعالا دقتا م الاؤ بازولاْ م انرواو
 مود دوس و ديال اللحد ناسنالا ايهبتكاذا كن ابم
 زطرو قحا عقؤم 2 3 ذويالو 0 2

 ْ 0 0 ١ ةوؤطشالمو وا طابع مولع لوخلا عوف نولوي او
 لو رول ثلا زل اركذو لئا ان حلسلا لذا ئسلا اره
 1 . العوج يسوع اوصو لولا يلعلاس االا ٍةوقالو

 (0 رس لهعلا بر سرج اديض خرو امر بك اك مف بكصو ظ
  يورا عفا ها لسا صلوح نوملا ثوب اىلا

 - | عم رد الوعر لا لصتم اًبرع ٍقزارلملا يرلارب ضاقلا
 0 اهو نم (وسا نيوستبو وست دن نإ اثرا لو يلمس
 5 (يلطاتنكف ةرارع اف مرر سو احر زسم قم نكازمد

 1 3 رأ ,
ْ 

 0 0 0 3 'ء 1

 20 ب 0 و
ْ 

1 | 
 ٠

 مك
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 كيو وع

 اي رعاهب رع اعاد علال هع يي او
 دلال وسر لا نسوديو طاب انئتما!(ُو ارهماز راعر ترمو _

 زا ةوعرلا باه اعرو السان اماعنالو لو يلع سا ص ظ

 ئ ديننا عىىقوملا ديرشيف فى مود مير م لان م 2:رك ءاث شا
 وس لر اقف ءاسالا هزه نعّيلاف ٌميررفلعبارلا مود عجب و
 (ام 2ك كيغر يدعو ككينث قرا عانّشماو ملأ
 . يسلب اكو اهياف ب قُحَن نم الأد حار هودعت الف كت رض
 ل ولا رثوراوسا اا سنع َمَحج افلا# ايزف يلاعت

 ةودام ا 29ءاىسا هم يس ءاضملا ثوواىسا ”ريبرا ن ائلارو احا ظ

 ذو ناسا فعال ارثو اوس ١ دسم اهنذإ ا ووارسا هن الن
 ةروسّتون سان عرلا ثزوداوسا :وسسو وه 2د ناوسا لافن الا
 ظ نرد كورا 2 فو نأرسأ مع ثدسا ا ع 7 سا وداعا

 ١ كفا ايس ٌؤوساناتؤلا وارشاد الئردونلا إو
 ظ قول ياوولعل راو ل نورا اهنا يسد نيا
 مك اوؤاىلا وبراد بوكا عوءاسا :ئاث نضرلا كرر سار ولا
 2 صافخالل ارو ناسا جول و اح أد معرعا
 [موبرصف اهوبءاعرلا تور] اذ اف غ الاس الا اموجنا هر (ىعء
 ءلاز) ئزلارسا وف هسلا توف :ىعبا :ديل امزب عداد سيف ا

 ول يك داكن ,سا باها ال ٍقيومربع اهرب وعر ال وهلالا 00
 تلفن غارت اقف بيجال جرلا معوا ءامارقع يي نأ
 كالا ىلاام) لاَقف سا كايرحري ؛(ع الا ةؤهتل نينا
 موا ط مح ال ةرقيلا ميقلااما دما مصر ا نانا
 رطامإب عيب ل عب ا عساوإب ريصينإب باو اني 0
 كطس ا( انيفياقإ ا نعا ماياركا ل لت يول

 ناركا يلا اماو يان طدإ مالعإب لعإ موت اي



 اوعدااماو

 ا باهرا ءائإب

 2 ىلا اماوزس كوا تّصم اب ومعان رييوش إب بيس!

 رافاب اىنازآ و ّيلا أماو اب لياعاب بيفرا(د ةرياملا

 يابف الا ل يئلؤ اماو ْقيطلإب روابي اظ ا سحاق
 ّيلااعاوريشملا ون نو كولا و ثإب لافث الا 2 لا اماو تيم أ

- 

 لانج ا بح اب برقا طيؤح إب دوه 2 يلا ع
 اماو اوتمإبر يك: رعرلا ءقلا ام اودودواب رياك

 ظ ثراواب قداصإب رم كنا اماو َنأرلو' را
 داوي زا( رويلاو نلا ماو نيرمإن قحاب رونأي 2 ىثلا ماو
 دانفايابس يلاامإو ىداهاب نافل اماوكسبم اي ماب
 باى ولا ريرُسِإ عروتلال ب اقإب م داغإب نيون غلا 5
 ظ ميلا اماو نينم ا ةوقلا اذا قلئرإبت ار ازلا لدا اع

 1 مان كيلمإب فلا ويلا اماؤرإبروطلا
 ناطر دراسة نيب زوم ا بر ابو نيؤتكملا زاب
 يك را عقلا اننزم ارو اظن ضاإب فران رسرياد
 رتسامر اب نسعي نموساب نمؤميل مالسإ ىوزتإ

 ( 0( ئرزمإب نورا ءّردا اماو روصمإب
 وذ ةراعاقرص اريدها ا صارغالا هيلا أماو ويعم !
 روما اق :راجالا َمنَف وماءتيارف غمر ءاسالا عزس
 "ومنع ةريكارارم ادعت وع درو دوهر الا ملا ال كزلا ساو
 مس او كاب سا نصل ك الدولا زمر سن دعدؤخ
 ظ 1 الر يه ضافاوبج طع رك وباد
 ساما مم كيمو رلأ دعورج اريدعسارصو

 هدبداصا ةوي اغلا نير اعلا بر هسرهماو ينضييد ظ

 ظ برا "سلا قلا اماو يبعإ در

 . لاهاي اربا ةروسو:ي لا ماو .
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 ع توا نوه 4 اح . ٠تايحانص هس" دس 0 ب6 د

 جاهد تأ انت مسا لويس اق 2 ار نانا ضر
 مكاو تطعن لقسم نع هكركو و ناولا,ل كس نع
 5 نمسا ينير وووسم نا نع حا اس رحركذذو تلي اسلا يطعا
 0 مهلا باك مافرخأزو نمرف ميلعردلإ رصرملا لوس لاق لاق
 تفل فصلا وفا ال ابهلاّس ا شمود ”نسحاو ةنسسح
 1 رمل اقرفازاف نأ نع ,دنأ ضر دوفسم نبا نيو فمهيمو فكدرالو
 عاملا ل ذو ىةسيس اون و تاولا يد املك هب زعب ال لات هان اق

 عربانزعرا ضد ناوكن او ج ةوابع ةو لزابرفناف نكمل ٍّ

 اةاربعللب ل الو < باتكازممل وقر موبؤلن عدلا ظنلا
 : ارش طلبو ىالاو مول ونزأ , ميش ظ زد ْنإ ةوهسب ايكو اعا

 يلا طول تالا تكف فيصلا يان مامالا ا د
 ةورل) تنيون هيلع لا الا لاال سا يبل ووو غاولا والت
 ن لل ءاسلا ذ تام عبو ح اصلا ف إرم عيسسطخفلا لرعلا
 : زاولاة وانو بلقلا وضحابوت طرتشل سرفر يع تاءوايولا,

 زيافومرعرؤب و ماب يدر هنا امره د بولا اهنا
 0 رص هرفنام كلا | با ولأ يسمح
 م انلاو دلع ,دباعصوببلا يارانا ء اهلا شون نعي درو
 اينرلرر وو زم ةريك ايكسا مل دعه نإَولا واق باو نعلاسد
 ب فص 0 باف " برضك اقف ة 0

 رناوفلا هزم دك اور 0 ا وار
 بكت | غاّولا م ّنةفئام بات (نكلا ازهف عزروكزم ا ا
 ا ملل ا ديرما و تش بيشام تشان 000



 مي؟ - 000 52-013 . بوو يس دج ب ب حج
 ك0 --- همس ور :هيييوسسم ال | 4 جم /

 || ١ يلي ءزهظوم رس ودنك أل ابر
 وك ةزلصروب ارق نمهفا :وج ل ي اضف غب انك ضيصلا
  امببساوبس نير ذوهم ا ةرصاساومر ل قو مكاافلار التي ناز
 لول هصاو 5 اني هو مين ه2, نه ظفحو يلد صت مل
 ميلعربا لصرنلان ع جب ىصلا رص :عامج نعول ذركؤو
 انرر بحب او وصو ملا لعزروج انويسؤعردادصو لسو
 - ةعسلاو شاملا ةود افلا نيل اعلا برسرجاو ضو
 - نرباج عاف وئيو ب حولا يدرك 3 ؤؤفموب اون
 ركزموبا لل اق ةيئرل عطر ءا/ افرث ا نعرسا ضر ساربع
 هسا لوسرل](ف ا ثكس انلارب وعَمْناو دؤملا نم قري
 راقفرعاصء ارك ذم اياب ككيكراام لور دلع م ايص
 مازوعر لافخ ط قرك . :ىلم عزبرف ينس ر كز موبا
 لع ىصْرخا قيداوم ين (ئا اهو سإ.ال مو يلع, سادص
 يلا نع ء(رفولا نم 00 21 9 مالسلا يلع وُ
 سِرلا_ لبس عيَسلا مرنم هني قرب حال نا لي ردع اوص
 بروايزغو ص نيم ا اد ايكو 7 زو
 فمضي نأ قسني اواولاض ود اق طسو نا نارسطل | عسا
 مسالا اذهعو تارم ثرزن مضر ببر نم إو و مالسس فد ذو
 00 سوتولا اولا نم عاج طخب ةروصلا ننشوع رخو

  ةروضلا مترع ازفتوفمو كان رشا ا.

  مكسؤ ابا
 2 تففصإبان الا كم

 ريح
. 

 درج 7 ف 7 ١
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 06 سكصواو 1 ' ءافصو ه معمر عم نزلا : ءءء

 هلم سئزلاسللاز ماحايو ه ظ . ىيلو مج بوبن اك 4
 هرك اج له دا رسا كازف هام ستل عرايا زل ب قون
 درست و فاول ذو 0 6 - تول ]لولا
 مجال غم فار اهدنا /ىريلعءادصعووخسم نبا نع طيسولا
 ن الفذ نم كبد وعا ا ر/رذلا] يلف نم ن2 ن ادلع اع
 لجو كرام: ءئطُي يناوا مهم صاع طوبا بانحاو

 | ميروئلا نايفسءاعد اؤهصو كرغع لا ال دج وانف
 لس اولاو سري فدل امو سلف نود شرم, لاو شاف وسر
 ومس طوخ كير رقب سل عر داقلاو ش للدع كا حلاو يس
 2 يب يبس( الو يش نع ليست لو ش لف يبو لس لف
 هعرلاازهت د عابظاوم ءالد موملا يك اصلا ض ود ىوردا
 ايلا ءينع ءاراقو بري نيب نْعَموا اقف كيسا زعفامؤيتم
 نإ !تلصو يعرب توعرو اننرلا 2 ب يعن تركي لا
 قب اكالو تلمف كلاسا ال اق لسن حيزلكست ]و تلك ع كلل اف سولو بو تلقي كلت زنع اقف كسلخ يو ونعا
 نوففتوءافرلاازص ف نوري زب سالاو كبس اها الزاكي شب
 مص ٠ اوم عمو رلا لعد روي انريسمع أر صو يدع ليلا و

 .نءرلاو-ك) احلا ةوب اهلا ئياولاب ر دل رمياو ضرب واسد

 تلعن وف هيكل بلاطوبارك روت داود تاعبملا#.
 زيلهوتلا ناو يوكلا نفد اسناج تسكر افي علا هاربا نع
 مدا ريعإب تنانمتلقق (ىر بيطا )و ئم نسما عامر را لذ يني نعرشمو دع طسف صر يف عبستلاو
 اهيرمما نإ ربرا دره يزرمو رهاؤابح كتيصْفحا انازاق
 ابويا سشْلاعولطبو ءارتتنا اق تتامو لقفل
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 صارم حالا و اوبس وبس نيد ذوعم او تارموبس جانا
 نابسل وون واوبسيركلا ب اواعبسن ع رفاكلاو اوبس
 ىلا لع لصتواهيسر بكا, لاو سا الا ملازلو مطر كيو سا
 |  نازمؤم او نينمؤمللو كيرل اولو كسفنل ع فتتستو اوبس
 ماو وفا مودلا لومن اوبس تاوعالاو مؤنس ءايحالا
 الواديارل تنام ةزجي)او ايد ههلاو سولا 2 لاو زل جاع
 اوهام روع كئازمباءل ننام (: لوماي اً زعخت
 . ايشرعو ةركبذللذ عوتنا كإ.او اعبسمعر فور مرك
 ة زوالا واير و َةّيِك اوفو املثع لضم كل زل ركذو
 1 مام اذ يار كلد د عسواد ان رز ىميلا اربا_كذو
 . يارو اهيارش نم ب زو اعبر ام نم زيا زال جلا لهنا
 . زوجي ام ةوزحاو :كل اللاو امري ف ريلعسا سيلا
 يللا بلاطوبا رك ذو اىظع اًفصو فصوووددد ؤب رع نل

 (/اواماوط وطي لم وا ة عبرا ثكم يهبل ارب
 بطأو نم كراسركذ اضيا رهو اي ورلا هذه لج اي إرس
 | 2 ةؤرلاو ايبرلا لاوصا سا عاذك“ ض مرو لل وهن هت ارق دع
 .. , ملارل خالاد اهنرلا# ة(قلا لوه طل ت ودعا المتردد
 ا , سو راح لو ,ىبر يلا ونؤلسو معلا ءاْكس امزعو ع ]طلو شالا

 ماو غَحس بن ؤ كلو سا ن(وس يسأل كلو مسركشلا
 . .ةوهجإب يلا اناو مهانا ٌييصمللل و رشا يبسج ويضر لو

 لوعبإ بصهمو ءاطزئلو ,سادع تأ ور تزوو ءاضو ل لثو
 هكزمرلا 4دروارها واعد شعلاى ولا سانإلا ةوفالو

 لم يلع م ارصوبلا نارك و نيّيماوملا ةروسسفت#
 انمركاو انصْوش الو اندر م دلاوهيو ارتكب وعيني ف
 باعت لو ارث او انهو لو انطعاو انهيت الد

 او 00001



 ايلا لي

 00 اي ريوجرب ري ركاب انمابقتو أنعضداو
 رواش ر بك كرو 17 و رن ريسياع ,ساررصو
 يَ ف ا 4 ملا ةريالا 0 ىل 0
 رك وا فعلا بخ و وجو ن : ايهس (منصنلا ةلملوب يتوب
 روسأ د رون| وح ّةم العلا ولعه يلم ( لاق ٍِنُجَسَعَرر ماي

 اذكك ىوبسو نيرا و ثالث نس ةيرم ا قب رط و ىئايلا
 ملاذ !ب يلعن خالو نم ا اذإب م مونلا_و عمو عرابلا راعرلا

 راك يجالاورظ تا الاءلا ال م اهئالاو لوطلا ذاب ماركألاو
 كر نع قيمتك مكن / مردلا نيؤي 1كأ نمءامو ندريتتسم ا
 مصرس ان قارا ماع ء اجؤمو ا اهورهعوا ايس انكلامساو

 | يوسرسساو مرر راتفاو كامو جو قم للام إ نع
 ئ 06 !لزخل ادكباتك 2ث تلق دائاف "تار لكيمافوزرم
 !كنعو تليو ءاشيام رب و رىلع ردا ركا

0 1 
 7 (يوس نم نسزلا :ليل# زلا
 راع الاول و عاام ءزليلا ضيع ئطكا مي 6 ا
 نمو ل د وصورلا لعور و انايستفع منال عإ مم تنام
 ةطالوا يحلو الار كن ابا برو لوو! ناخرلا ةروسلوا نم ءارف
 نبالئاسوأ ين ولاا قيث سماذا :ليلإا غمركع سمن ابوس نم

 كتنحا اهوعويو ورام رلع سالم نلا عادوا اركز م تر
 ايزامءاشلا يورو مسا نذإب موف ب اهالا يجن نم_ يلا و ىري
 ملا ال لاكي سال وشو ريدا الا ملا الر يكارساو ساالا لا الز أق نم

 مس( نأ ة والو لوحا] و رسا ازا لا الر كارلو كلما لسا الا .
 ةليلوا أر ودو نيرلاق نمو وب اص إب سض نمت قب لولا ي اولا
 داق اب الا درلها لصنع صاقو ا ننرهس نعو مويخمل ردلهلسلا كل ؤوا ةليدلا زو | مويلا كد تاامرطم وسو ا

 صيف ااع
 0 ٌئءامربجس

 اكيرد ةراجال

 | بويكا نوح

 امر كشراو

 انس



 النا نم مكى لا كك اهبس ثنا الارلا ال هم اقر سسم
 ١ ليرب ناو ريدبشرما يطعا ددلو ضر ءتاث ٌثء سوبرا
 :دهصلع بكي امو كاش هاد رون تزغرقو بدب
 ميكرلا نجرلارسإوبس واومريزع زم ىبسم ا عيبص الإب تمم ا
 مسلوب كنؤو با لوس روكشا الامل 1 عب
 يي رو ىلع ننادصوْبلا نعوكلام يدزو نيؤكتلا ليو
 واير ومالا ١ ادنتبقاعزسحا مودا ف واعد نان ع
 ظ ابا بيصي نا بج تام ةرخالا بازعو اينرلا قزخ نم

 كالت 0 7 نم 0
 يدع ارف نيكارلا صدا ّن | كلم ا مل اق تارع
 | 2 تحي ادم هدورلا هءارو انريسدع دار صو رسن
 1 نوتسلاو مم اك ة ةريافلا نيإاعلاب بر مدنرجال ضرنو

 ' 4 نب تك زررعلا باتقكان ع تابا عفانم
 كولا كزناو ءلوقرلا نارككبلو ا نمو نوهافم ل ودا ملا
 اان ننموولل يركدو بلوت ب لا فاعللا)وانمو
 وق كارم لوا نو نوسسٌؤب ال سانيا ازنكا نكلو ءلوقإلا
 تايازرجلا لوول هطلوا نمو (قحكارن

 كسي نيبم باكو نآؤلا تإلا ككل سلط يملا باتكلا
 ظ 2 تا رلودلا صر ككا نارولاو

 ] رملا لوق# يروكس لو! نمو /ءيلا لوف ظ
 "اهتكنم مهعق لف دودلا ب 0 و ىف
 ء[ولا ةراص روب هاوس يأن يرشع يابا :ىجملا ةلمل
 ا لحكم لازغقر م ناؤعز و هرو ءاعبج
 اًنكلا ازهن يلع قلع ندرك عركب ا



 ا

 دنعااوبفإ الو ةو رع باهو بلق كوفور نو ىش
 يهف (:وي وه ن غ/ ناو نومسأ ”ارموف ل )و نصاتلا
 : سمو لوكس مهل جاو نما اؤر اخ نال نا ث مني درسإ
 لاقطالالعّودع او هىت ربا 2:رذ اموموع نال او ربامصلق
 ظ هنم ريا ف4 امرارخاكام 2لكعمواوسل/ن ماونص)

 ظ أثق يرلا هع: ويرش و مولا كرت ل بز ءامب ادب (كدامل اذ ١ ؟ناؤ ةرو ازا ادوسلا نما بتكم 5 تح وزتو تطُم 00 وذ ةب نزاع ةزرصالع قهع ناو نوي ز رك ث ون اعيع قلعناو 0 :هارلاو زمول ا ا ا كال
 ' هت اًفكوورولا نم -وارلاىيْوئلا طاسبناد ظفكا ع نبوي
 ا ايزن وا لل اهي ءارق دعك ا نمو :ىلطلا
 ازيك نم كو هراب لستفم ازف كاقب ضكما لخ 95و مكالاهضرر٠ؤو .نويلا نسح ءقزر و ندد فقد اقن

 قمل ر جاد ضررو ار بك اك م سو ىدمرلا روب ا رييلع ساوصو و وانيت ادبعوا | ةيزكّرسو
 رعلاررقل نسم تايا ناههاوُخ ب نويساو ةسداسلا ةردافلا 2"
 بارو ذع مرا سيملتو ورولا ررضل تانالأ عره صاح يول ب لوورلا كرهرلاب هل اصلا ام زحتسا نزلا كيلوا 0 راتسدود سرد اقمد ءارعألار رض رب قلعت رظولا غاّولا 0 -

 عا دال (مرق منوث نم قرح كلذ تدرااذا ف
 اي رباد ىلعر داو تار عمبوص إى اد مهما امهذ (يفوف بك
 | او ةفرلملا تابالا اقوم بنك او اضنا كمارمسأو كام"

 ةراداعصر وارع ترم ميس ن امل عا نال ذل د لفو ي رحل عياد ظ

 ا, ودوتد مقا قلتو تان كطعدؤمفت_يرضا ةرع
 ظ الذ ن لبو داب تع تيك نكظو ريدر( نوت2

 ١ هبت روص' هزمصو ءارم ا متي تبسم مون 1



 0 وعلا اذ لا ذل م ا
 57 تبسملا سس اهقْس عاف نوت تدرااذا
 2 اهدق لخيووو لاو د اباريو تنزهرف ةمرف ةرقم ند
 ' روق مل مي ءين ياو كسلا و ع ت يالا ثكاوأ ًاوابردها
 . سرب يزلا عضوم او نب ما سرو نبي ١ اًدلا نمل لخاو اعان

 . كارلوو كلدؤكو اع اينو الآ ةعاسلاو ت بسلا روب 00
 ولك بكن م اركذ لوقا مل عوعال يادلا بوعي ذموي ترعلا
 نارهاررئسالو ءارعالا نثئصحايي افنن الار ضع وع 0

 بلاقرعرا بطي كلك هن لوف كلزكو ءوسيسركذب 27200
 ا بتتكو 30 1 يف افون اولا 3 سك |

 2 اهنرج |||
1 

979 



 مه ١

 ةن لع نب نال بلق يق د عرسا ميليد د كن رك اهتردب
 مادصو ,باعضو ل وع شقد رعلا#« ار اذى زيلعا,رتدعو
 ركلؤضرب وار بك اكمف مكاو رلا اعدرج نريسرع
 قم نيتلاد# 0 اسلا ه رك فلا ئلاحلا تر ذل

 : مانزل نم قير تايا ف انمرص اوضركُد
 نعومطلاو هورلاو هاا فرافلاو يدالاوررضلا عفرل
 اديان لاقدر لوف ق ير لاو نيد ابملاور يثالاو عيزلا
 انو ىلعت من او لوفدلا» يزلا ايراو ررعا سايلا

 حيزا نعرزملاو تاع ىلا فصل ئني الا نراهم ّءيص
 1000 الا : وار| نم كلل رع و نر اسملاو
 يمك نقر لكؤأ عسر الا عضولا نالراْ م لِصو : 5-6
 ..كافلاوود عناًملا زو نحّيلاو ب انكلا ءك افيوالا م ِءارَو
 لس وو لص م ايي لصفد الو شين َرقو زيولا ةروس
 1 بِك ] ب 2 طعم 32 ( الا يكسو - هكون شوقا
 ى 2 سار 2ادؤذ وبو بطر وجد رعب د ءارمُص ترد
 تعب بم ةرهش ياعا س ار لعاروتلعمو ك راتكسو /اها
 نعدوزشت .افالا وصح نق , وصلا ادبث دبر يرا
 ىبسلاو ريدا ون كربلا ادافا مدرزعبلا الو عضوا

 املا !لعو اودها يرلارلسو ب بتكل) سس ارول
 مهتب ارض ترد بروما الصوب غورلاه ملوك 7
 اه طعزمذخإ ب ءاتسبملا سو ةيسريعابرفدعيو
 برب قضيب و املا نم ص كال برنو ايوفرو نيفا
 مولآومإ ٍبرَعْعْيِب نذلا رم لال وو كل نكو سان

 2 تلكمور قّوسرك الا يحرق سايس ١
 نسا م8 ادهني 0 يار عرزو ناتسبل نورا أ
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 ءلوقولا يونل ايبا قل ورعان ايلاهتر لو دا هكرلاو
 هامه او دان اؤكزياط وانا ” اوبك م ن ةركفؤي
 ظ . هالك ماس رب قسو ناسيئر هش ن وكلي يرلارطما
 | وع ءابسساملا انوع وج ناو الر ابم خولي اف ةينعوا م 2ك

 زكو الر ابس ءوكيو ايد رس تبني مناك عرزو اند 'ز
 تادن بانجحاو ءامراوسل اع نسسلزْنا يزلاوطو لاش ما ود ٠

 0 0 ابوتبكن م نورماوي لودإ ين لف

 راههش الا اههنءاقسو رعب كلذ درو واود نم نم
 را ظانلا عا اِزَع ديرو (سرميو ادوب تر ابي رسا ناف
 ووعي بح ءاشنا يزلاوموماهت لوف شكل ذد كو تاوزلا
 . يلم جول (هّبكن م يَورسلا ب كال دنا لاش لوف ا
 ئم يار ئِئ اهيؤلا نبانسبب ةبتع 2غ اردعجو نوت زلا
 - وبرد شيكرلخ# ' ابوسك مو عرس امر لس لا ونمم
 | ةكلاو بال ! بوف تروظ يس اونرطود قلع ايرقدعد
 ا بلوك فكن كر كلهن شنان و انت ف إلا ويمن م نسو
 20 هتحل يديذيب ارت عابرلا لس يزد اوتو اوت
 بسط نم وق ُر تابالا ةزمم بيكن من نو رك لودر

 زفمء ول اراع « ىد نار ازؤعزلا» عافتلا وام كون
 02 نكس و امس امس وي
 كنذ وك دارل دعب زتو نسحنر اهلا كبي ن اف"
 | لال "تيد دولي جذر يطناوراؤلاو دورلاو علا م (يرل
 | هاف لقا رامو ائسلا نم لزنإ يزلارسا ف كاقتلوف
 ا ا .نلا ب يقل يجد سا دبالا نص ةورف
 ا ة دلل ذؤارأ نم اهل ٠١ لسعلا ركداور ىكنالاو
 ا قا ب "بالا

 ا



 الا

 داك دوك ولحد دوعلاب ؟زوتد ءازعزلاو قرشلا
 * كءروكلانفرتو عم نرعو احب الا ريلعء اق يوري رج
 ملحن ةثإلا هارا مو ةكرلادف وصح درب يذلا عضوم ا
 نار كلن از فلا هيف يذلا ناكملا عامي هب ءلسكو

 مل وئساو ناتس وا خرز مل نال نم ءكل د كو لاصتردلا ءأش
 رل اوزوكس زلازاقو ان ملّوف زركيلع اواصو اراك هلع
 بسسفنم حاولا وسر ان يلع لفلا انضرا نم يص عل
 اصر نكر ل ف ء لكك سمئشلا حولش لبد اهبرالا موي دوما
 يوم والا نفديالو تام كالت تاب الا ف د ورع يلع مار قن
 رميا اهترلوو كل ٌوكو يدوم ناويص لك نع لوزي اف ياط
 ورك اهلرلوفإلا ربط وهف الم مهلا برضو يكن يحشر
 ظ صاع امنا سروةرر نرسعو يرصارطلا ءامدع اشارت نم
 كلل ْركؤ ريد ءاكرورو ةوركُم لف ءكلاذ حرْزلاو سلا

 نمو زارب ل وسل نمو لوف لا صانووم ضرالاد لاصت لوك: ِ
 . قرياموار نالتسبملاطسوؤ روسو بش خم مول ابربتك |

 يارع ادم لوحر س اطرد وا تون ام ففس و ءس نمو
 نّدسلاو ءْذص [ئ] | ةرباغلا ئم ولا بر درج ضر واسر بح ىردي_عصو,ل ارعورج انرسدع_ارص و كم لارا ظ 3 ا
 دولار ةرلاووكؤولا ةراىل فد ةكرابم هتايا مث |

 ةروام ّورط# اَنْكلا ولإب رجالا مودنم ةبعاس سصاخ لازغقرؤ ابوّبكم بالا اباسو هلع هن واخيتد يرو عم يزل الد ا اهن لود لكك روخود نيئاسممبلاد يارالا*
 در مك م 1 وا مضرا# وإ -وناهو| مراو ب انقوك نفوو
 يلا" راهكس الرمل ش ربو تارم كر لنا كك زوفد نازيعزلا نب سبب, يبا ءام ه( يررياط انا عنو بنك ورعد



 وح
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 اهدامرذا_نزاركز مدا زلاف يملا اموت را ىلت

 ىايلارود وير ةاقسو اركس اب ام
 بدك مورد زكو ةيلاوتم م إبا روس ك لة زئفي ةقيرب نم

  اهزنفوو تافرو عيِرا2 ندركهتي مل ود ارعرللة رووا نم ا
 رئازكت ؤبال اوال دعم ا ناشبملاو اك يبلا إياهذ عيرا2ا ير

 بيصِلا) ذيك رابهج وبرا نم ءازغم ن اطيح سر ورعب اطءانا 1 ذ ايزك ل ودرلا وسلا بك صو رسلان الب نوي زلاو 0 فلا
 فدل ركو .كرلاور ملا يفرك ملزم قد وام ا نعيش ضرالا
 | ١ افتراتنالضيرالاو تأ ىسلانا ارؤكْس ذلا رمل وأل اوت ماو
 ة(لودرئذوارا نف لطعلا ةبرزما ضرالا ةراوذ اهتريضاخ جالا

 اصةولخ# غم نيدسسو بالا يدع اق دو قبرك لوار مر اع نم
 ربربيزلا نيل ان ل اوبر ادءارا كل سب ريو ردا ةاربال 01

 ٠ ضالا ربو لاقت لوف كن نكو مدإ لوك, علا يف كرد ةتراع اللا كرس
 | غازي دجاللنا زت ولالا نهبسكن يروبفلا لوما ةرماهت 0

 ا هكرالدوزح ا نم ءلرصح غال نالموا ءُسرو ةاك د درو اع بيذا
 هر سام كلو سيار ةره صا عدل ف بص مو كر اص ظ !|

 - كلةوابولبصو سلا ناريع خا سرح طي نادارا زد هلم لصال
 ' ريو ابوس نيرو ابرجك_مم_,يشلا|لوا نوع مبا الث ءام ا ا
 ضان كي ناؤ سس رولا اههنمٍ قسيس يلا ربل ا ءاملا كلذ ال
 نم المر نخانم ارثرك نسب انا و اانا لوق لا دج يدي ماسلا نيب ارفش جارلا لسري يذلاودرو روت لوقت كلذ نك يبس 0 7

 تيبلا#لمرلا شر م تإبالا هذه, يدع ءارف د ىلا عاق
 ' نائسواربب ولوح !ؤاو عسام ىار ةبرايعرب رب ىزلا

  مالسو سريا زق كلن دوم كلل :ركو تلاد ابق دكرب 7
 أانهتيص اخ نيقواص تكن ا اوراق طصا نب زا هوابع دع 0 ١

 ةياجال 0 1 ْ ظ 1 3 لا ا يا . ١ مهاد يا

1 



 يبكي

 جل 4 تارإلا شةنيلف ذل قدرا ْنُم ءارعالا نم بارغلو
 ,فيلبرمراصوهر ررطسإلش ضن نع تالا ولو به نم
 مال عا ل وجيم كتوم لهر هدو نم قره وللا
 نكح ان | لاي رلوو كلزكو ان رسا واش نا تر ومالا ناف'

 وم رباط ناو اهوّبكب نيبم ماما 5 وفا سوما حن
 هيلعت ردو ناؤعزو كسمو دزو أع ءوصو لع رياص
 هب سرو لوالا نؤيالا رطل ا ءام تنك“ د ادولاوكن ةروسلا

 . هاظضرال 2 مْسرناو توازو انوهاع متم / راش لاوع

 جزاالاوايع تيانللا تيك ناو تئارحاو_ر ودلا لهل كَ ترم
 اوسع سادصو ةدالملاو ن ايلملا زن علاز ناشا مرو

 . بسرد او يضرب ابر بحر ام وعضو ءلاهعور يت
 كار ياودركذ ف نومسلاو ءوس نا ةرياملا نيلاىلا |[

 ده: زعوردلق اسقو لاجزقفتو الر دص نان ئل ”كدابم 1

 طخ يع نيطنم ةرب رو وعش نخايلف كلل ذ هارا نم
 | نمد قب برب يذلا صئشفلار سا ايرلع بكيو نسب
 ةرباو ةءالا مزه تيك م رانلامستال لسوب سال ا يس
 ةروصلا مص يعارلوه

 د



٠/١ (| 

 ءوقشلا هي تيعرهعذ اطلسلا هر ذقت اذا ذهن ذك
  اهلانن اراوقم ا مودرا كلو نم برس نك خيل يلا . قرو دِعرطقد يذلا ارزلا ءابع بي اور كس دع اهدارث نم 2 نادل ةكيرس لوقا نبق واصلا و نيرباضلا اقن ملوث قوي كو دير عم اصتتت ريس ناف قوالب العا دل
 ةًفوص مزدلد عرسامردي اسر اه ناطل سلوا بضخو سْضن ةرصر نك نّروو ةروصلا (زهياعتبنك ١١ يال اضلاو . وارسلاوف نجوي نزلا لاوت ءلوق تل زكو تابعا نسيب

 3 م نواب فوسرلا كارم ساذلا اهيا اب راه دوو ككنك و
 كَوتو بولا نم ةواسقلا برت اهي اخ اىكَم اهلع ءاوت <
 2 للايالودعالا امرلوا مايا مث ررصيلك كلو دارا نت نايالا
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 ذيل

 دكر عينا ءائعلار وبر_رم لا هديل لضم :هيرتس ءانكا ١
 زفتينوإ طع ريايو ردارتيو تارشعرملا عيسيبو ريس م

 يبل العرصمو اثع ناطيشلا نس 3 :وقّيبو /ررع نيصرملل ثمل

 لن مل هلا سري نلو ,لقيكوتتلاو دارها مهلا لكيسمو لع
 كاف وحب د ءاناغ اهوّتكيو ءيلع امومدودو ساظرف قايرتكي م
 دوصقل ا رمكرمشلا ىلط لبق ةىجلا جو اهب سو داع

 ِ ملطلا ان : 5 يل 1

 0 و ن مما ن | مى 2
 يلادإ |د فوز 2

 سَ 5 كا دقو ع

 دا 31

 ديرباملوقرلا دوّوعلاب اوفوا اونم| نزلا اهياإب 52
 ماواإلا منهل منَحِل از رنه بلس نم_لسعءامب هاجد ماه دلل ب

 بزروإ انك 2202 طلزكوزعفيو ىسامللب فتن ناو دلا ف نسل ردلاو ككل
 هوو ظ اينو مالسالا رينو دول م لاو يم ا كملع تمر
 كرو ارلاو و راند قلل مارا لازم عم ا اهيتيص
 0 درك ءاظلابت لع عر هيوبس اهات وا

 محنيأ رت ر او امنا للرب قيقولا نحو ونمو مع
 . مكي عبرلا لغأو نيكاسم مت لكل مع ارا

 4 كلم امان وو ومال 0 نم الا ظ .ةمووللاوزل 0 ملأ و ارك ذو اعتراف .
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 ب سو ءاممي ادي اتي د عاجز نمي نايكي مب درلا
 ار يساعدنا لصو كلذ رع لوزي م ايا د لك قبرلا عوام أ

 برس ى او ضرروائرر بكر كب لفى صد مل | ينع هرج

 ءاسنلا يطخب قلعت اف ن نووبسلا ةري اذلا يم اعلا
 بطصو قد اظولاو بص انما نم تاوارملا لرههمبت
 0 فد ٌءرْغَو ق نزال
 ايملعو اييقلعو ابرمتتك ن نم (قضفلا وؤرساو ءاسمن نم
 ظ ل ع وو 1

 هرم كرتون اهراعوا ميلع ء ايرلقعو قضت
 ةعاو افقد ملوف كلنكو قئءرلا يلعر دو مثويرو
 ةيحاد فيلاتلل اّريص اخ نو ىافم ا لوقا اويجرسا بك"
 عرؤلاو نيْسالا ود لازغ قر اييّبكْيم لوولا ل ودو
  هقلعو ىاشلا تؤرلا يود ءاصؤلا ءاب رولا لادا

 طماذنرو كاودوي نام نم ءلصاو و*و رعى لاص ,يلع ظ
 نوير اوهالاث 51و اق لوف كن زك رسآ نؤ ب لوّشلا و
 قزرلاببك نيت ارلامل وو ا ميطتسي ل فتم امنباسيعإ
 ركوب نمداناف (هثقن نم عذلاو بضخ ةدكرلاو

 موي رطو ءام ءانالا حجج رز اطومإو ناسي نم مون لوا
 نمو عرس أم يار ' ةيلاونم مأي| هذ الث سمملا ص 0

 نير اشريشلا لف ا اهلؤشر
 صال  قلافرل اع لو كلل اركو ىتعارم | صا و دكرلا

 نم :عاس كلا َماَعَِ وشفت نم نوراهي وهل لوز ظ

 دصرلا ازعسد تيضق الادعا نن جماع بليدرإ .ىجبا موي
 نعم دزلاو نايضعابتملا نب غصمل

 -ل و 7 رأ
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 2 ا ا يي
 - م رم مي

 ب -

 د ا

 اال

 4ث ٠

 نمالاو رج اورل تانلا ععاطق دلل ةوطن وار إ زهد
 اف تك ملس انلا ةعاطو كركم ءارغالا يح

 كيم قلويوءارض :ةرويلع ناؤوعز و كسسمب ر
 1 2 اوت مدارك بشلا؛ 5 ظ

 ذهتوو تاو وت“ نؤوتالا الو لد قا
 نوي رم لا ط لا اك _ موقؤلا نمالال مم

 لا مز تس يب قوتد ا لاش ملوك كك ن كو ظ
 00 تسلا

 . لوازم جملا مودو سيما ود رصيم وما رست
 مكارذلا لوم ه دنع : وجا ةللاتابالا ءارقن ممل

 1 اهز ءارفرطقا اذاورمعلاوريظلا نين : نعل

 2 مسارجو مجودركر رش ارق لغد اذ اك اا
 عدا ضلع بنكأ قلع ا |( اهن م يم ع خرم هدام

 .  نمارعا طليدال نا كودو ةراو نم اجاإلخ ناك اوال وح نم
 (اي لاذ :ع درب ف قرف داق قكا يىرحتس لو ساغنا
 تحت ايعضدو.ل بكت نا فكي نان ةاولا نك لرصو
  اراضتزو اعورب ءاىسلا ف 0 2

 :١ نم مضر ناهيسلف ص 4 ل

 0 مرسل لق ل نراها | ماخرمُم
 .لاعرل هي و 0 :ىلكلا عاسو لويهلان م يار قرلا
 "قروز هروصلا ٍنهدرع اههّبكئ مو نايببصلاو /(شسملاو
 ' هللا نو( اىر عشب نم نمأ ل فاي نيلعلضدو

 داراغو <ج

 ينل 4 لا 2-0

9 
 نعبد“
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 ظ نيو ظ

 انهي كيلو عمال ءايقنالاو سانلا نيحو ةبيمهلادار | مو
 ار د رلع' ىلم لبو ريم اهع يطق او.كرابم ا قئولا
 ظ سا ادهبوو ميوقطم لان
 دك اريسلعرباروو

 . مهممولاهعب
 صريو ار بكإاك

 وو كرك ةمالسلاو هلا نا ول باتكن م تايا

 *تاهلط نم ركيهني نعزف ل ان ل وو هو لش كل ذاع د ملا
 ربل عاش زا ديالا هيش ديص اه نوكس اوُدِلا_جلاوربلا
 ةر روب نكسيبر هلا 2 ينو ساط رو و بيكم اومأ نش التو
 . ةرلعيموقل لووإلا حامص ال اقلاف لاهي رلوق كلك ركود كاقيرملا

 (ع دوم ِث الرسو بش نم حولو .ىىباروبرر اهوهرو انهتبكن
 و نذاب تافالا نم تفطسو تح :نيفسلا

 ا 2, اهدإرجج سار جس ايون اوبكرا اهو ياو ءاوف
 ازرج اقع رب هج اههم لسو :نيفالفح اهتيصاخ مج

 تناك يغسل اممم و اهجرس و ب اسلا بكخ لع اههسقت
 يع كوم موتنا تءوتسا 1: 0 نان ملوم كل كو -وإ لل نم

 نمت يلفوبلا بوكر وارأ نم نوما زح تاو ملوويا ككذلا
 لفزماب لوس م تار ثلث :نممسلا لا وع 1

 ةزملا يلع سوي (كوىمالسلاو ةالصلا ,يلع ناركانب سؤل بلا
 برقب اولاودرو كلئلاو كالا غسو توكأ نلهن نم مالسلاو

 | ؤكتسا نم ذاب ن افككا فانصا برج قلاغو ملامر وهلا مف



 000” 3--ج م

 يجرح يبس هج بج دي ويس ١ جيتقف# دع تس عدم يحج دع < ميسا - 0----

 0 ب دل ا ا اس ا لا مت يي لا تا لا سل |

 ل م م يتيما تمسميوووموو رو مريم لرميع و مو د وج و

 ا ١ ٠ -_- - مج
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 . قافالو للا نا هاهر نمربتسإب داعد نعريجتا»
 ,ىلومارط ل تو ناين نعى بلا بكري نم هل اما يالا مزهدروكشرابص لل تال ككذ غنا تايااسردعد ل - رماني هلا ل يرجح دولفلا قار لارا ويدوو كلل ذكو كترويبلارث ضروب امو نحو قراسلاو ثانالا ثيل زغم ا هر اى ءارقث ددل كو رجلا ت اا نم نمي طناف تما الا
 يارو اءادوؤ ليل تاهالا عيب مةمالسلا قرر ىلا د ريلانادُي ءارق مزر ل نم رافكم وهظن ناشالا نا وفيا ءام ماسلا لزناو ضرالاو تاووسلا قلخ يذلاردلا ان لوف قئؤكو نذاب ن هيض ر جو نكي ةوهاو دج ةرخاذ قرلا بحان با رهلا 2 تيصرو عاقاس حست 8ك
 ١ شل نيكي ام ثنا د مد ةكرلوورلام ل ةرداوسلاو ةكرلا

 تزمف |(نلقف مودل روم قستسسا داوي وكن لوف وسلا
 مرلا ءامب ايراحدرراط ءانا 2 اهوّبكنم يالا كاصج
 «بالع باشا مفاضا م مابا م الث ةروراق لمحو
 اناا رجب اروع لع ارم ةاشيؤبل نم ايك شد ذل فاضاد
 نكس طولارنغ ١لنوا نيهترد ررورتم لوانق نم
 ١ نيردرب ونوه نقدخ هي دلا لاكن لوو كل 'ركو ,سشطع
 كل او بربلاد نافطعلا كس اهتصاخ رلس بله لوت
 نر افبو ,سوااضوتيلخشذ دارا ظزلسلا ءابع الاو
 نمززبقأ#( ناو ةرهسعكدها تإبالا هس دتيو نينعك
 روق ىمجرلاو فَقلا ناَوزخ نيكسل هارا ام سد
 نينب )| نعت امه بمكه نيرس نما لوهولا نوكبي ىلإ نب هموم

 إ

 وز ناماو للقب ل و كل كو رهاوف ايفو ع قيرلا هع كلل

 . يلا

3 
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 ظ 0 ناطمشسلا ن ند
 000 ارو ٌةِقرو مود لف ولب و ناىشسلا ول ولع وهنأ مون

 ل ا 0 0
 ا م هر نه ظءود رك اورو سائلا اني اب ملاهت لوق

 عاق لأا_لقلا يذلا 'وصرلاو ناةنكلل اهتصاخ ن
 ”ا 0 وسي صر اهو نكت نظملا
 ٠ طازل وفارس رف ينريل ةروسكلل دك رك طل معز از
 ا ةسامصو ئصضرو ناقنخد نم ادرعر عررسو تيك و تبتكاذا
 0 مسروماو ضربو انرر بك اك ساو ركمو لارلعد رك اريساع
 ال تاباوفانم ءنوعبسلاد مين أدلا ةرد الا نيم اولا بر

 ا ناثداو اذ ل راعهظا» رب اصلا نارباو نيافرلا جوا خس ال م | عارولا

 ١ : . مكرم'اي ىلا لإ لان ةلوق فل ذ ْنُف نأ ةرئعو ههلعتخملا
 ١ ايضاوح اريضد اهيمسل ون ل! ايلش ا لا تاز امالا اورتن نا

 ١ ظ ةاكرعي طرب رج ءانا ادهبتكو وض وم شاد انيف د ضد ص ظ

 | نيفرلؤلؤال ا نسخ خالفر رجلا ام اوان لوف كلل ركود ب
 ا 2انينكيلننالم محرلو اىضود ناسن ال ابض اذا بص يلع

 1 يلعر او ادهنيعب ةنالا عمرك ٌمُئالُث ادهيلع ءارقسد مقرو
 ١ ] ٌنمرالا شعل بلقش مع رسار ترك ايراعك و رسب الا ,شج
 ا 3 كم ركسرا للضإل رس و إب رباحإل ]يلو اب باهل روظم (ب

 | يس خراف ال ةروسعؤ :كو ىلع دبام مم امج رب زباق بل هي
 00 ' 0 هسرزك سب اومارق نم بوكت
 كل روس كلا نكو سديم رض الد ,حؤيز ىوضوملاردلا
 2م ىلا راسب و اذزع ايود نيتريوفي د اوهارق نمر ضعلاو
 3 مصرع اورك' و الس لسا نب داعيا



 مما لن م اسسها ا ئيكم اخ ملوق

”2 

 انج ب

 كب نطو ديك ع ُُ م ءدل زك ت لحام د + :
 راما ىوسول هول ووك ذلاو دوت ريهوب اريبهك اا وشرع
 لاوق م 00 0 اسكن م اي رحسا نوقكيالو
 كرا اك هي يصو ةأرمار رص لعرمصوو نم الا كت
 00 اوقرلذ يد لاككا لش اهون ناكام
 ! اريحا ابخا ابريصاخن يجرد لوقا نول قدام و رو رص
 0 117 ءانلادوصياع اييلعكي د ناؤعزد درو اع ا 1 : كلل ةرارا نم خارماوأز مر نم لك مانلا
 ظ بور نس قرم ع " (يّسكن م تلزلر اذا ةروسى لل ضد
 - 4 ظ ةرولإ اوعي ةروصلا - ندع ليد نإ عزب ما ساورسا اهزذ كو ناسنا
 1 انلاروص رع توضر ذاق
 | ثدزكو عصام للبر ا
 نررتهل اس نااثاو
 / يرن ا 9 ارا نم اهعارتف |
 ... لقيلو عيبلا قعني غارت ةارقلا وكر درهم ا لاس ذافوزم بيطتاْو ع ناب حاورمصالاوا زمخالا ميلتملا

 اب ايدسرم ريكا يل 9 نمر ادن | ريب نعي الل ة د ظ
 رغو درك اور 1 انشا ماا يداصإب

 و رسب ولالا هال ليال سرج ظ اضل باك لسمو . 4مل لأ لعد رك (نريس عسا دصد
7 



 ظ لو : ظ اك
 000 2اعتوف كك ن ف ةراك وفانمو َهَقْؤْسمِدب اود ركو | ب اماذَم ٠ ق , ىلا ١

 ظ نلاواروهنلا ءامإق | ذا ةبرالا ول وود ندري ورق تحمست م

 | تس طوب هب وب تكأت اهئيل لق اذا ةاسلاو وبلا كوكو
 ٠ َغ منملو كرد للم ناورك ال ةمذم قساو ءا, كى او ساي نم
 |قودلاو جامل اصؤذاما,ولاء كلرجو بلقت كرنرو لاقت لوو كلو مو
 لول: نم يب صا نم تءرلاو يبافلاو مقوللا نم عفت ايرصاوح

 ١ 4-2 الروت تكبو ف 9 يبيت
 ٍ تاصاسورراط ءام هر دكلمد درو اج خقبرلا
 او ملال كن د | جهي تاعاس كال لل ذ عطش ءديصو عجولا
 0 دمنا هسانر ا امي عقلا ادهن بجاصماع ءنم شرير ٌهيلاومم م أ
 0 ١ مياصا نم ىُسعلاو نوواو ؤلاذ هولا لاوزل مزه تضاخ 1 . نعي ولو لوو ا ىم تاق يب نم نيأياو اد مل وه كلل كو
 ١ مويو طلاء لط ص كلذ بنلي نم مل ذقلا واراد كلن و نم اي“
 ةرل اوممر ابا ثان "سو ءام ا وكت درباط ءانا عوخالا
 00 نماوه يزل زي ملا لاكن مل وو كلل ذ مو كلذ نعل وذي

 ريل كوعرملا» ةاصوب هو تمس ْ ابوسك م اصذاوا كولا نو يرد ٠
 ْ الر بزوعالو ناش الو ءيجرو قس تملا دوو عوتبزرلا 0"

 ظ مقاروا عبرا ارب احا مود اههتك: سو تامالا ث وكب
 ظ قبلا بطريف قمي مل تيبلا اب هز عبرا ارو نفود نومي زلا قرو
 2 اومرلا ول |نمايواويم اب نا ذو دبر نيرعا نور كس اوت مل وف كلن ذ مد
 ءايؤؤملا لل 2 ملوش زكو سا نواب ناطيسوا يحوا ناومح م عظالا © ىواوم سدو قسي ل تيبلا ءاموشرو ابوسك م تيملا نمر تلد“  يلءاوفالا رطل ديالا نت ص ا اشم انآضلس لود موق
 ااا ثنورس لا لوو ا تايب انس ءإب مون اب نا كرولا طا تم'اقا
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 ظ لسغو ناطق بولا 1م .نبمون لوا تارالا هزم يك
 ١" قلؤ زو كلو عمي نم عفن عيرالا تب تملا اور مشروم ا
 1 ووا» ناسل راع لكي لسا ند نم اوزوك سزلا نعل لان ماو
 انيس وسلا عند ”ةءالا هز مص اخ نولعفب لوما
 ريلانيطْمْدهْو وىتشوبراو اروّسكن مرّجلاو بيبزلاو
 هيف يزلا تببلا نالران نمد نكزو مسن فديو 24 ا
 فكللو ند ' عرزلا ىذاياملل دراودل يا عفو كلو
 لسيكاف لذ وكو دهام اظو ا يصف دعب وف عيضا|ؤا
 اونعلو ىإدبإ تلغول ولهما ريو ويريلا تلاكو لا ملوف
 ءام لغم تيسسلا مونءانأ ع ”شرسؤلارلوقإلا اولاق اه.

 ظ نمزفو لف ووك ا شروم امرا قرو -
 عوامرلار ةدرانلاي,ق ماو طؤصاروسو كم“
 لو نوووشرمإ ارش نوعجتعايذلا عضوم اف 2 !رلا
 انويسوعساوصو معارساو لان ن ١ ذ ان ارباررلا نووّحكك -
 | مر ردلر او ضربوا بياض م وربك دورلا دعو رك
  ةىوس و اوفركذ ءنوفهحلاو ٌرهدارلا ةرد املا م احلا
 3 هوم عقنشو دالو الاد ابكاد م اوح ( قلعت ليلج
 2 علوم ن د نم كلل ُةرْعو ثىلاو ثا( الا
 ار ئظب غم كل تر ذي يا بر هز رح ةارما تلاذ 3
 رم او ظنك: ةسالا هن 1سم اح باسجرمو لوقا
 ذد كلو دارإ سك درْيَعَو يئلاو تاوالا نم دالوإلاو
 جلجتولا غفر 2 نإ عر ف درو ام قوكذلا تإبالا نه
 وديا لوحب اهب غامد تالا حم ' ةارلاصخمع
 ازهر ترا ولولا قنعوت يلعو تدك لاو ةوفد

 ظ لاقروف طلال تافالا م طففصي طه و اليلاو جزفلا

 - قناص



 ١ و١

 مهله ا
 00 3 نش يتلا ءاشياعل ايدول دكان 0
 2 4 دلورا] نزلا اجرلاو لج ال ياللا رئاوعل | ءاشملل مسالا 2

 9 ح اهزوارولب دانا درودامو نإ عز و كشمب رلورهرل
 ع 0 لضلاو] ةار ا برطستو حي د ةراررط دع ننال نويو ضبا
 مهرمطرخ:لدرلاواَو ارلا رص عراع قدهبو ِهَشكِيو مايا ثالث
 6 | د عا امرط اذاف د اننكلا (مؤعال از ١: سارْملا لخداذاك
 ار 1 ليللواؤ رع ادإ اريلعوما يزلارضعلا ع غال اك ب انككأ
 1 5 كو ضصكا) نم تنال ذا الا مسا نذ ذاب هثلاتلاوا هس اًملاوا
 ظ ىولح :ىطقوعاسسوررل ملا ءاسملا ةروس لوا بكن م
 صرلا ولك اورها "قاري ال كيج :ىجل ليل نمل يللا ئشن
 ْ ظ مس انو اب اذ ابرفم اهو تارماوودإة مل دلوي ال كزلا
 ربي 1 تفؤاو اون وف كلل زكو ت ايل اوم لايل كر رلث كريب
 ١ تا لوزن ءيصاخ ايم ثوين رونو لوف وما ؛ يارو م لاوم ا
 نم ايس ؤإب مرا اطءانا ٍغامّبكو ال ةجور ل نال نم
 ةذبح َييامرو نايا ةروكدلات ( الا بوح« د سا
 ءامولا لمس يلع ووو روم زسفلا وح دف لفك
 ءاناوصنأ 0 دروس ةالضلارود ءاروسو صو رلاو رق

 صورو وف وبر "مت وصوم ا علا رام نم سسربلا يضيو

 ايشوكو نوم الغ اب الد رجع اهي اف اررعتاوبم ةعاس ام ايِبَو

 7 ا

0 5 2 
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 "ل تنمصفا لاو ٍلاَس ملّوه كل ٌركذ رلولل بئحا) لبا ناف
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 ناروعزو اع ياط ءانا بيلا مون نسر ادؤنلال وا ايوّتكْ ع
 كلة مون ءاصو عيسلا توو معو بزع ءاب اه اهو لسمو ظ

 بكا لف لابد ذاق :وبسو| ةسموا ماب | ثلث كل درعُصت
 ومع لاََنلَوف ءدل اركو ميوفو وكي و تكي زق عستنو وب مو
 .  د اويكاءلوفإلا ت كيت ابا ءئم باتكلا كمل ل زنا يذلا

 "ةاسلا و ( ىلا علل موه ةردزبح ءارضش آي رب ز عش لل و تكن م
 ولطف تااوتنم مج عبس بر شو درو ءامو ناؤعزو كك,
 ور ميفو ايسالو دهس زف ايس كفؤ مموي علك اب الو سمتسلا

 دق كان لوو كرد نمو كان رشا ٍءاّس نا دارلا غلب كلذ لف
 ذ وك تايالا هزم ركن م نورل اخ ملوق ا ن ويصوم اهنا
 ضيف فس َولا ءامو ناز وعزب ماصرععو ةرادوط عر جلا وص
 ٠ نم هشلاو عرزلا دع لني يزلا ازنلأب ة(هيدر عد دوعد
 22مل صح تاعريوس ىلا مود ةوحتءام ا ازهص نم فرس
 هع اطلاهجمادو ىلقلا زع ندملاو ناميالا عوف نم ويري ام
 ماوفمالا زب اولتق نزلا نبسحت ال د 4اقد مل وق كلذ كو
 ارىتفتو ويوضلا دولقلا كوقت اها ادوّتص اص نينمولاو ا
 نسرمؤكحاد موقلا دسزتو نابحا مجد رخاروم العلا نوصل
 يساولطلا ءاعانيائيد نازوعزب عيبرلا لصف نس مون لوا هتك
 تنال ىض ا تاولصلا نه ّمض رو دم (قإ رثكوام ا از

 ةروسلوا نن كلكو ثل نل سان وإن ومان اهياق اهتريعوا
 عولط نءهفاس اعلق ليغ امسك ْس روف لس لف لعمل وو ما دو
 خئفلاوبر ب صاير سوريب ءاع اهاح م صدرو ءامو ءكسجبب يلا
 نواب كلن زكر هو م م يلا نم مإيا ٌمرارعمىلابلط
 ةزم ل اعزهروزع ن اذا م كحا رولا ماوه مسارب ةروس
 لش ءامهعتابالا نهر[ سل موطفعو جوت عوق .ةقاراو,
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 كرم ابا من لن كن دوه هابامىىضيو ام ىطرب مئصبو

 اوعواوا سا اوعوأ لق كن نكو بلقلانم كسلا لاوزو نيا ةوقمل ضن .
 ةافو لص طش اص اخ دوسان
 ١ نيروكر لصن ىللد وارا نمر يا لهفو اولا مهو يزعل
 ظ ءامونارفعزب يع ءانا عماالا ل 1 ردم
 كرر و ت|مومبست إب لا ميلعءارقيو هام ءانالا ءاَع ه5
 - اهلا بكر كرش ملا ريلع ءارّود عيصلا ل صاؤام م ايو
 راو تاعاطلا لهفل بئرريو طسينو هوكي ام رثع لوري
 «يسسلف طز | نم ايس ؤخاب ئاسل2 لعن مباصا مو
 طلك هرواشفو ّرمو نازعزو كاسم ,لاؤيضنرر كك.
 فلزكو لاقنرسا عؤإب ,بام لوزي زباسل كزيبو لسبعن ىلا
 ويجب لوف //م القا نرجس نم ٌصرالافام ناولو لاوتلوت
 . يو ,نلق ذرسفيدو ةرط اطر يؤسس نأ يالا نش صاح
 نابلااصحراع اههارقيلف درذئم صلختلا ارا نو ءتغالب
 وؤشب ,نافر كال )سد لاّوُنم ئصن مون كر نعول ا( وركذ
 لعدرو ابوي وع ساد صو لقد ساو ان لكل دهس و صد
 (لوهمل اهلا مير ,سر هاو ضرب و ايبر بكاتك ضر كك وملا

 بموولا نع عشب وذ نووبسلاو ةسداسبلا ةرياغلا
 نم 4 انلزنا ءاك كاد لود فل ُةرعد كولم ا رجاومد
 كيرا ةورزت اوكفت ييصاخ نضرالا تايث هب طلسق ف رولا ٠

 0 ئم اطنلام نييظالر هانم ا ىرل بلكلا ١و١ مفر الا مود ضرلا ةيرلاوط ةو ايوشسلاو بيهلا م لاع وهب الام لال يزلا دنا وعض .
 ظ : -4 3 مخ 7 وىض نع مكارم ت زمماامرسعد نع حاطب عمِفْسا لو ون

 - يفنلا ءاوصلا) سحسعاذاق يفلا, يش كلار اولا نبذل

 : ظ ده /
 ١
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 ٠و مو

 هزه قاكشو ةزعم اءرؤك نزلا لير كذلا ىذ نازلاو لص
 رقيدو هيوركا ءاّقلو قدلا ءافل رنعإّون ىلا تايالا
 دعاغئلا نمر زك ادوار و اوبصا ا ل لوا زرخ رون اضا
 هبحو لا ىةهو :لمال ةرالع دولت هرسملار يلا ةيالارظا
 ولان لزؤِمرفط دغ ارملعد ابوّبكْ و عم فكي وبري نم
 ناكوالا :عاسلا# دال فوكو يؤ دود لير نمو ةزفنلاو
 ,يوطلار فف ٍميُسلا ءا دونر صف نم جول و ملا مود

 هنو زيصتا نيب يصناهئاو ءاوح تانبو موا نب ريل ةعاطم
 كادر ضفلا روبهنم ةيججل رس الا نم فو نيب خجل يد مبا
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 ءىجلا ةرزصربب ةرم ني لثو سو ميلع علا يلصرعلا

 افكو عاطل | دع ةوق ساتر ىم ايلف ةقاطب 55
 ونإو ةاطسلا كلت ظنلا مارّيسا نمد نيط ايلا ارك
 شوال تلك يكد رعا ههح ادرج يزلاوسا مسا ليك

 رزيكعسوبل امهر فلا ماداد ل ارلا فرج نيكرارم ا نيكل ا .
 مة رلا سس مو لع سا ظ صر بلا عز صنوهو را وشلا عولط
 رينلا سسك كلل ذو ةداهسلا بابسإ كلذ مون يدع سا
 يدولالارلا يش بيكو لبح فيطلر سوهو نطابلا ءافصو
 "عاود يرتك و ندرطم ا ءارعالا نثولا نها مهم,لد عيرم ا
 جو رللا نع سلا عيري كلْركو موقت ةئمطم ( ضرر نم ةاقسو
 ةزوص مزهنو لاّد مهلا ن إب كله رفغقتايح اد برازحلا نع

 ا
 نأ يص احن شرحا

 نايشارشي ١41 | | -مللتل_ ع 2320
 لسلاو زمنا ءامه' برس ماردسسا يل لفعناو موغلا بلك
 ريغو بّوولاو ىلا ةذعول نما برس د ؛امو عودا سد ساكن م مول, لا ظني جورلا» بؤهلا مولا و سفن ازاو

 ياكوبس اءاص م9 مسا نذاب ونعيم ىسلات اوو نم كل د ظ

 ربو زرق نم ةودر مورو قال 1لكشلا شقن مم لم اللا ةرايرطلا لع سارك ذ ةمارتسا عم ةرصو زيا امرت ]لانا .
 لركلا دياب نينوكر د زصره ءلمّجلا مس صو قم ظ

 ٠ رعب كر لا اسر جلا مودل خرم يام رحارسلا ومي قد
 وكرسلا و سمحسلا نم لنوظحير فلا نوير يشلا عولط 0

  12ا : انسب لذ سيكموم لا ضيب الا رنصلاو يكطصلا
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 ص ءاطلاز اا رطعرقو ةنإنولا دوما يلا سا بكرت انا
 "ءنصوا تون اهوى عج ناو يود ثبب امض :كرلا لاكن مشا
 .ولطرع_كباموي قن فرو كو ق نر عستاورلامزيك

 / هرايم او صوصفلا نع ْنما ب ين نين ,لفجإر عسا 8 8
 ظ . جبل زوو تروص
 هل اهل ءاوق ياو مقر سلا تملا
 بهكتلكبل لكليلجررمرطر بر نمالوف م الس
 رو فعالاساسا هوفر ا
 هز م_ميروع عار وذو مث كلذ تقصو اذاف مإ | مل د رولا نس
 هيلا نسررظف ارارم كلو بصرو و ءوسلظزم انام ناك ين الا
 مشب ف ءلوقب فراوم ا سم باح بحامصر اشار يلاد
 مساهل ورع ةروسلا ٍءَءطسوتم يظدبا ثل اون مودا واوسا ند
 ءانلونم ئاوروو اها غسا زم نانط وفنم ن ايد ادؤم اهصريع
 .فرابولوا تارك م كو طور ع خابلاو مص العا م
 بيرت اع( رلا (ررقُمو ةروص مزعصد ملا عا زداو نيسلا

 رو رددت

 ١ ا فقول مادو ماك
 بحر | بروس | لوقف | ممرلس 6 مارت
 | سا / | انررسع
 5 21 1 [ < 9" لا ازعورمت

 27 يل افلابر ربل 2و ضريو شر بحي أك مو
 مكيلاق افوالا نم سرك و 2 نووبسلاو :وباسن ا ةوب افلا
 زو :ئاطلاو َقّررلا بلصو_ وظل اوب ساواس ا وفادلا
 صل و :ضفنم ناخإاع ثمقن نم ساما قفولا كل ذ ئق كلد

 زظنارصيتنا مأ_ىكسلا عولط ندوفنو ىلا موي نم ةعاس لوا



 اللا ْ

 مني ون بياهلاو بيلا يار ددن فوود نم امرتو ٍياعو ةشام

 رضا اهيومقرر ريتا سويد م (تلال ونولا انو 8(ين هو
 0 كرام ا ئم ثأر نم نع :ىظعلا ةييهلاورف اولا
 ظ 72| باحاق مولا ةروص مزضو لاق
 ظ ُيرلثلا قئولا سؤ نمو
 3 ' هالو َم ان عرس نم

 5 رع يب طلك-
 1 مصحاصرفن ا) تعسلا مود نم
 وم يطرق ةون 113 نجا. نم الو سن الأ نم نيعال و كيس
 0 س اًنلاوزع رإ وبعم نوكيو اون هدا 5 ةروّود كلو
 ونث ي سا ن ؤإب روش رت و ار تر وص مزمتو لوهلاو

 : ه4 8 - تالا وفول رهف كلذ : نمو
 يلع شقن ناضنا يال متو

 الا بلح نم ببن كري هنافادحالام ود نم والا

 ملكنا عال ىرب نا :ينلاراغصو مازحالاو /ميلفعملا عم

 ذم يلعقؤو ازهتومجو لاخ سا ئطإ صخخ الام
 ظ ازن تو نمو تا لافت سا ءاَس نا
 مشن نيدر انملاوع مرلا قثولا

 , ه5 ث“ك] دال اوولا يس ةط ل :ضف مام دع
 23 ّّط "نس الا محاط نم رد ني لأم ود نم ءءاسلواو

 م اويطم نوكيد ىلا ارم وصطتإ ., ارغازا ىحرصرُس نكمي
 و نأ ىلا الر ايم نوكيو 2 الصلا شعر يظمد ل لاؤن

 1 لاو مهلا نع كر ودي أوك م اذ نو نوكيو
5-5 



 تدخلا <٠

 1 غِيراَو ولا لدن دعو. [ 8-7
 07 .اهرع رسل نم اصلا 1

 ا

 لضرب لو سوصولاو ا ْ منح
 ص نوط هما 0 انصرف يزرا تيبلا
 - (قد ممن در رّهد سائلا ريع أب ورك اينع اسود ريض
 سن ويف يك 2 2 2 |

 223 1 15: ]ع 1 )١1 كارلا نرولا انش كلو موب
 وكلتك فلكي نمت اف دع شن ني[
 |2*| 470 © اذ ضصضلاو ْءضْفلا عاوفا هئترلم
 ظ ربع كرا
 الصد لاومالا لوهوو لوضو اهد اهو لع د كري ءامبرإلا ٠

 روض مزهتز ,شواَومعالا طرلسزاوعللا ظ
 ادلب ' الملا َيذولا ازهت كلو مد

 ' يلا ضن لع ثفن نمو امم ا
 | ارها كرب رم وم نم ٌئعاس لوا
 ٌفانراثا 0 راف يج

 0 ب دش دهر سصو يا
 ققافولاءزه هس بلعلا سم رئاعإ
 نلف ارا 0 ياه امن نس
 ةومصلإب مطقلا مم داقمعالأر مكاو 5و لو نيش مدع

 : [ريرع مارلصو ْدلَِب (ئك ءتروص نشدد
 مري دابنر بك . اك مد ,رهصد ملا لع درك

 نيي اعلا بر مسرحا 9 -



 0007 يفي اقم ةنمائلا ةديافلا
 تاوىسلارو سا لال وورك نم كل ذ خاص ارش
 ةوصو ع بسام تر امم تفوت عير ق فو صرالا)
 0 رس كي الام ت /رلاوٍت ارم ا“ نم يريبلتر وضمو
 ْخ ارا ضرك كفا وي دوج وصور يكتلا ع امالاو

 كت الئهاع كل هر يسكسلاو و نركب معا سأ انف رعشل ذكيسلا
 ”تلاّثلاو ابرفدر عسي نا يانا اهئاهك_ ين اروالا قرض
 - _ازكه»ر والاةروصلا اههدارعاتاراللا نالم_ وك نأ

 ١ منللاخ » ةروملاااو

 5 تقف و عضن نإ

 ناسا ناار رلسع :ىسس ياو تاراكلا فورحد دج ركبع
 ظ ىوملا_روفلا_ يغب بيكا ماوريلادجب ثلا اهي
 1 ا ا

 اهولبقست ل اهنمل ود فهل و ع و كلذ 2سلا لاف ىفوريلاوم شع
 لع جس لش ياهي كرمك نم عب الا نسح لوب اهوير
 ةدياجولاو لوتفلا ءىقعارب اج اهيلرمو ,ىمل جو اقيب
 2جلسلا ضرع [ با ابول نك هوس نم ءم لسلاو
 ىلع اهنرو 7 حفص و حمو ارا بجرم ريم كل دو
 ثنسح هلوبقب ه ابوبر ه ايوليْمَتم ٠ ةروصلا زم
 ء الل ء ابرك ٠ ايرلتك د انيسح#م ان ءاههتبناو
 7 يد اهؤض هالجوو نارا هءارك هامولع هزْخَم
 . ولاول هربا هر دخن ع هودي ة تلا هازش 25 0
 َن م باسح هوب ةارانإل هن 0
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 ضر اند قف وكسب لحلاو قرصلا ءايشالا نهال

 5 اكراعو نم نأ مئكيدلا ضر نيس | لع يَمْملا اوديد ئيئاصلا ظ

 ِ ماطومد كودهيل(ب اًيفرلار ومار ءاسالا نم ياس رلئوا
 روث لا وبلا ماعالان اش امو ناكسم_ يع فواعرف ميلط
 لوديشسم كلؤو ودهلايآل يومَسلِإب ل نل نايس امادنإ
 امازاكب ابلا ارههر وصدرل نم ءاوولا شوب طك تءارر

 ةاًقلتو قوداص ءاّوَنعاو نط سكيب كل قباف نملب تسي ظ

 ا ريلا ةرادوط عب جريرو كش دع,ل كس نكت لو لوم
 انكاوفاوما تقولارم بلقلار ويؤمد نيتمكرر ولو الصو ْ

  طياط نمو رك مَ اههيكرب هسا انهو مس ابرلا ت ( ندا
 ْ ب حك 4 واع دو صاع ا مادا للا نام الحلا كلا :ن اقسالا

 ,ركصو ملاطعر روك ريع نام دود ا
 ةدعاقلا يللا ردنا يا شر 2

 قار الا_رارداد كربلا ثوعبسلافو وم الا
 نممبلعأردر اوطلاند تابع 00

 مولا وما نوؤفني لال ثم اقم لعد تار وس رعلا هبا

 نقولا ولو ابوح | حره 13 مهنا يبس

 عبس لفالا ةروسيلع ءارقم د ارنا يسطلا ب لكلا
 ا 2 نئونو تذوب و بح ادو هارفي 3 غرم نووي راد
 د اوس الو نم فرد اذ نمينش لا موي نم والا :عاسلا#

 6 نوكي برو اا ذ ن ايللاو ووولا دولا عير ل اود رسا

 ناو دعاسو ممول 2 ُفادذئلا ىدولابك 9 نئسهاو
 0 رولا رش 2 ناف
 وح دف هريس انم لك دع جسم هيلا ةكرفس انو ظ

 مدن اثكلا 07 هرب اثينا د ةكردا بلابل 7 ”ةرغي ناسيا
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 مز راوامرعا كارب لق ديالا ةوإلئْنِمٌريكلو مي و سبل نم
 واول ء عاسلا 2 ء و ا مودم سمعا يوكو ميدع امي و لسلام ر ام
 تاس عملا اه رازللا رؤحاو ةراموطدعركانلاو ابن سع
 ىلع 212 نوكيو تالا ولت نو لب, 63ه شدت انلاد
 ل اهنلوف سا ن وب موقن نم بىلا يري د ف اضرا ةراهوط
 غءوفي الورلوقرلا مو دنا لقت وع وا يع رسم ويلا
 ملح و هرووامو ارفع“ قن' قر ء تاءالا كرفس نح
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 ضوارل ودا هلزلزلا روس ا قتاف هركذرجيرت برم نع ذو ل
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 فز نادل يلا ةرباؤلا نيلاعلا بر راو يربو اير بيك-
 2و قيل لاا قف زان وأى ارك و د فلاركذ 2
 ءاساوندر ما اود هوساو و اهلا م اهت هعاذ ةوقلاو د
 2 ا ب واد درك يال َيلؤلاو ال سس لاء وهلا

 كروس إما 2 اط دع هاو وب وعرب الو ءؤحص لإزو رسول توق
 17 د ومو 3 ميزيللا نس وب اسلا ةعاسلا
 قحبز فورس إب يام لطز حلا ل وتب ايوب د شب ئاهريطنم ضرالا

 زلالار وعل
  عوصا

 اعرلا رن اقإل
 قلا لوصمو
 |اورسإب رلاد
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 ةوككتو سيلا عولط وجن نويلاو بغا د ةرانوط طعوضو
 باطرو و لوك در و ءامو ٌككسشمو نإ عزت ب الأ

 امال مل وما وتح : '

 اوم وون ار يبو ةره اطار اي سبملاو شا يهمس
 م الا مسالا يك و لعن ري قكبد كمال نإذل ظ كد هلع دكئكرللا ره لف كين وو كلا ربصاو

 كلي اىسا فرج ادعار لسا نم موللا انهن اهو كيئامسا
 لطمفؤب اهراس ضقت رتصاح ناف اًركو اركو هيام ( تاومالا
 ' ريلار اسما قئولا ةروصرعصو
 نإ ناسالاوارا ذا كللك كو

 لراس ار ص روانرر كاك 2-7
 نووستلاو ل اثلا ةرياثلا ييئاعلاا 31١13

 لاق لاقنرإوف لاون نا تانك ن م تإيا صاوخ رك ُو م

 1 وسل لا امويلع رس م نجل +
 ازكقر رت كم زعو الكا نم ةنسل الاروع مظع رع
 يعزف دوروا |! 6 هوجن خكدو زر نم | فبكت
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 ال ملاعب لو موشسلا دك تيسر كوللا
 0 توام 0 ا ةروس

 تب كاو نبا نم نكاس فمنه برعر ارلا ناكر ادب سر وم غن ا
 4 17 عا ولا ماوههلا اسو
 نيئاانر ج كلت و دان :المك اعلا 0
 1س ذك انهم بسك د 5 8 ودابع نم فو اراب

 شررورا فرج دن لق تيد دن لفلان )لق لن ناك معا
 0 ىيرعو ُيرونهالاو سو زلا يب مدل
 :رئن ب الا و وّدوتس ةزعاوا ئف
 0 اكد نضال ارلكدمسا 00
 "71 رم ةيالا ضرالا ف قب لخ يذلا
 اذا ٌةرم دام ميال تلو م الا او رسال 20
 7 بدم 1
 . لا داو او بصانما ب ةبغر لزم بالا نهتر يحل لورا
 سار زضإب ل لد دارا نم مسرمو ةوطح غل دسسلا مران
 ظ مريد رند قشير نقلا نفايو تيسلام وب ع ذ سبك

 بلقلا# ايراد :ىجبأ م وم (وطقي صنت نم عدو الا
 اتصال ونين ولا طيش س ارلآرف 2بلقلاز عكر
 راي يح نال نان لرعزحاو م ا هلا نك نازوب تما
 عي ريس سا 2ساولا نفد مم اىوعامو م بالا قك ترم
 . مساهصو مرما َقلاَكَي ل و هريال اف ةار !ام هرم يلظبو
 هاذ يبو نر حي ارح ميدو لا اعو ىئ انريسوع
 ملوث صاوضؤ نووستلاو و ينال ةباغلا يلا بد
 ا لوك برها هل [قلا ةريع تا صاوخت صويدبك لاقت
 سصسسسولاو ىر (ر يم ءاملاو ىواعط نم ءامرلاو وال

 فداص
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 و١ مضل ع اكو رتكرسا يضر سابع نبأ 8 اور ق ءاص نم

 لعذا قداصإب لعاب رًكراناب يي دامب ب رايلاب لوقياعو
 2 بالا زهر مول فعالا سلا نا لاقمو اذكو ارك
 ةىجب عون ولا دعرونلا بلغ لاه ضف حول سني قفو
 روم لئامرلو هد ايومو لوبش انو ازور سن الا لج نك
 ماوزل كلائلاو َميلفنا ”ِشاَنلاو قلل او ىلا نحل كوالا
 هامل ءيناثلاورورسلا ماورل يو الا اكزعا ثلث و مومهلا
 ف اًئوالاروص مزشو ةزغلا ءوئدو برع يلادلاو نفلاو
 من (مل' ةررصلا جوالا ةروضلا_ىرتاكتلا
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 وب نوي لا بئسخ نم جاولا بيكا ذم اطل دوق

 0 ايسوارا» نمراف ريو نالم رص لطيف ارالا

 > د د الا ردنا يبسحز مع ولون ناف 0

 وو رس اهلا لال ايزو ني ايُنسلاو ةدرلا هرطلزحي

 ليك االا ع لق نجرلات ا 1

 لع ذاسالا اهتلعر ساىأ م .دوساوؤتلهصو لازغ قر
 ةالبلا كلو دع قلع اًذاو ورع ناسل ءنع تمص يملا عر
00 
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 اورو اولا نك ىلا بر ردن ى او يضر واير بك اك

 0 ]مم لانع بإا و انم ف نووستلاو سم

 سا هاسالارلوق مط ةروس لوا نس ةمز لاي ال
 روبقلاوروهلر حو نان هعا مربع عبارلا ف بتكم

 هزاع َوف/١!ضرالاو تارىلا دون مهلا ىاطلاو

 عا ,رسكاف كلو تدرا اذا بياؤلاو ٌفْررلا بح ةدالا

 0 0 رودس | برب رد ل نس ارعاداقرزن: ةكزح

 بيب اؤلا مم بقت د ىزلا عضولا# ىو مماساو نسا

 ” يلا رع كفدعد هكارو ك1 عجم نو

 ٌءاهم العد ةارم ا رظن اذا مألا فعلا ول ةرصرلا

 ؛ امون ]وعزب صاصرلا نش 2ول مسكت بالا بيلا
 ظ ةرس ملا ةراكلاو س لاو وتم الا سس حَخَو : درو

 4 ب الا للا شام موللا ]ف اه لوف اهرس فت اهياف

 اهرسوي مب ابسا مىلع تروسو ءق نر ٌقاَص نم اءصاوخ
 صاغ ىلع انوهوؤ مرداوطلب انوال ساكو قرم
 0 0 موق قرثرلا بامسال مهوردرسع
 بياولا رو قرلا بلك خبالا وص نيم اهلا ب رملوق
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 كلذ نم ئه لا "بلطدورعوا ماطر ابح ةوطسنم فاخ
 . ايرلتكد م نيوبرا اهوديتث ةالصلادهب : وج مدي اههّتكيلت

 الريد اير بك اكل ىدوملال ع ورك انرييمع اعد اصو
 .. "فووسعلاو ءسو املا ةوياغلا نيلاعلا تلرعريات

 وو مدر ما وانوصسو بّوعلا تروعلوودو شن تان يلا
 مكس ل قابلا يذفا يذلا رتفل ا اهترثد سافاللاو .

 الأ موفالو لوهالو /ر تملا فعلا لات ا ةروتب سابو ظ
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 . روكتلا ثوس يري بم اهدبب نم ايولح اذا مر لع (ًكالاج فيلو اهيتكن م تالسوم ا ” ؟ر وسب تان لآم بج

 000 ١ مخ ملا

 ادوبيانننوهموي ايانلاو تامهلاو ارم رك ريخعلايلعلا ساب
 راب ينعلا ؤك# لوك ايلدلاو ابل ثالث كلل هزمغب
 .[ذ اف هرنعىكرور إ اط نسي ود وعلا مذ اف ءىسلا
 ةلافسو ءام اا كن دوه سوس نموا وسلم يار
 افلا ةروم ا نيما ماقم 2 نيقتم ا نا ياغن مللوق ؛لربي
 ككسمب ةوياط ةرب رج مق حف بنك كلا :رلُخل ايه اخ
 كل انك انا رضع لش اف امردكك و ءامو ناروعو
 ابرك ل ونولاو 0 اا
 لس ارلاهءر صو درو واعو نازوعز و ككسمي لاغ قد
 و مز 00 ملوفولا لوري ذا لاو
 .اههلطو ل زعتر طهّتكن بس اح د لوقما ىضالاو ظ دلع لا ثوعاي نايبشملا يِزتو نمصزلا يصن قدرلاراع 1 مانا دس هين و ومب حن د درو ءامو ن ايتو لكسمل
  ,لوقثرنص_رزكو ناكام]ي نس نما نعالارع ارر دع
  ةاهوسفن نم مد لا ءاسيب نم منوي مسا و ضف كلذ ياهت
 | ٠ اهوا َءطنع يروا ام ءامولوجو فرصلا نم ى طق
 لع مبا لصو مسا رّصْعَت 32]ن لا ارو ميث ل كروب

 . لياتيبو ار كاك و ىدو ملا عد رج انديس
 نوهشلاو دعب اسلا .ةرداهلا نيم اولا تروس
 لن شالا ةروس لادتا يثور وسلا يوب صاوق 2
 م اعمر ةاود نم دارع  ىضا شمكو رز ابيك ب

 و ازرع مل ناشد حن م م اذ ىىسنمب ثد و'محند ذود و

 7 ول ييىكسا| به[ ام اعد 3 ُكيْذلا لوزن ونعاش ارو

 ١ 0 ا 1 ٍ
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 داز و عضيلا ىهنعلاز يعرب مصو درو ءام ع اهتارق
 ا هكر لا راو لا روح اد ؤصو صرؤب
 دولا يت سك نفرتو ندولا (قْرِر ةارمإ بود نع "حرش
 ئن نيؤنهلا قلوس دار اذا كب اه, و كلنم عربي ناق
 .ي ١ ا انك كنم مهث لوقا نبلعؤل راربالا ب اتكا
 اوم قس (ن لقد تالا كت ٍماَنك 2 د اراون الس
 لس راو 2ورلا قر و ضول ,ئجام نافر طسالا نيب ربح

 ب ا, هع سوارا نم اًهن لئاذا ةرولاطامازمركم ال ارد
 رياس ني وم امو سا لوح تي ن زب ض زف ل وع ” هراد
 اهه احد © (هز نم انا امسك م 2س م ةر وست اق لا
 مفكر و عزقوررعو ىو ظلك نع لاز اهزيزسد دروواكب
 ىسملاوا يلا مل سرب و تيد ءانأ شكت نعتلاو ةزوس

 أد تسط كاد نم ةىرافلاةرؤسةركربو هرج
 ث الَدلا روس ثار ولا و ماوههلا نع تحّرد تبلا ىُسرو 2

 2م اهارن نزولا ةروسرسلا 4 نعا اهي ارت هع م واو نا
 كوب (ىط لع اهدارق نم سرق #ر وسيلع ا صن ورع
 داء ومش لا ءاملا سو تى د تنمك واو يرطم تدهنؤو مْيع
 زيوكلا اوس“ ل4 وإن ورلؤ نم توَفن ن (قفح ب نس
 ملص نلا ععرصو سوكر دصو مو قلا البل اهتارق نم
 ملعيرئاراص بلا الريم انؤ :ىك :ل مل غ/ؤلا /قريلع
 نسب عولط ويعد حالا موي اهعارق نب نورئالا وسلم
 . ايرث رص لغالا 2: وس تيضف يهاهد ا اسو ترسع
 سس لاو حا نم زئيغك ىي ؛ ارث حن د وهم ا بازكلا اره 2
 دعو 4 رس ع دبا د صو ,ارعإل ارو :قشلاو تاركا
 (0ر مر اولأ برن, او ضريو نر دك|ت مد يصد رلا
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 يلا ,أوْلا 0 1

 رصف /ءاعرلا يا سار ون(. امف ويلا ماتا .
 2 ةئاحلاو وعملا كرز خسر اك

 ا ةرعو رك 52 نووسلاو :ئماثلا ةربافلا
 رهيهو رنا مرك ايلع نإ يبنعسا يصد س ايم نا سك
 ' لاق اينرلا نم ايس مق يلع تا رص سا لوسر لاس
 نكلررركالو لف يرئع ام اس وحاب يكون يزلاو

 من تره نمترو ان اوفر بج د لانا امسك هلعا
 2/) ودم اه وعرب الد ءلكش ارخا ادهطعي مز عدزع

  لاقفرنعرشا زوالا ناطلس نب قباهربخإلف بو
 - د احالؤم هاج زف الكاب اهب وعد نيك لع
 . نت كثايغاب رلضؤالئمزخؤإ لرزسال ئموئساب مل
 قابلا نشل زو يفلان سحإ وفعلا ير ان ٌثانعال

 يكلهلا جس! هولا زفتمإ افعضلا نوعا ابرلا مل
 2 لهل روس ىرلاّس ا اضفتم ار هدم( زهاب سك(
 ودل ىلا اوس رؤتار نر ا اواوس:
 4وكرر برب تابشلل كير السا( ىلا تيوضتو وام ا
 ء كلل تاهت نه كام اكه م موقت اذ كيج ك٠
 . [طالاكور و ايرَمسلا اه رعت ال لو يلع سا د صراط

 ءاهزاكر يعرسا نصر سن | نع لو يسم مص نس أ
 ىارسا لوس اي اقف لي رلع الص لؤب كاز
 اندلاع ةيداعلاو فعلا كراس ءاراقف صفا املا
 رضفاءاعدلا ياسا وس (ل اهقرفلا نم ةاتإ م ةذالاو
ف (ولاو_وهعلا كير نست نارا

 ري ٌةضالاو (يندلاو ري

 . ةارافز صفا ءاعرلا ىأ ساو سب ](َوَق رَقلا لم ياا
 قددالاو اينو" ب يداحلا وفعلا كيبر_لئست

 و 7 7

 2 دكئاف ةطالاد ايئرلا
 عا
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 (( تىافارّجُق هُم نا املا ف ايوتيطعا ا
 ماوعو| امس ىراعرسا لوس اب ميكدلا ضرس انجل الاقه
 امال كك ةرحالاو ايئولا غنةيداعلا كجب ر لس اقف مب

 ل دزه دوب نسا ايس اعمال وير إب تلتف تيح تيجر
 اك ةزدالاواششرلا ث ةئاخلا كي /
 ا 010 :

 نإ نمدنلو 807 اللا عيب ندد نيو لع سا صولا

 انام اه اهراج زاف ميد اولا وا نم غافر هللا اوجروا
 نيضرحت نم ضاعلإ ءاعرلا و, لعسارزص نع زاون قو
 ةرهالاواهرلا 2 ْءْيح اعلاو ىفعلا كليسا كا يهللا اهبرص
 ربو اير بك 107 م ف مبكومل ارعو رك اير يسع ربا صو
 نوكحسلاو :ىساَلا رب اغلا نيلاولا بررع او
 ظ لل ني وبلا بك ىلا وسلا قافوالا#
 لعد لقت » ولا جب بوسنموهي يلا ث لئلا فولا

 0 ف در طوب صنم ٠ قنا دوسإل لاولاطلاو :

 ماتفلا دقن ىلا ءدعردففو را نو ان ةويزلا ةزاكو اركسلاو عيبلا#
 بوسنلا يإيرلا قذولا دلل ذ يو درسووسو

 رج ورم 0ك هراطعم ا 0
 7 و مل ضراإل 3
 2 وع 0

 مروح زج و ول هل 00 بانسا ل
 ارا غلاقفولا كلذ ؤئو

 ل و دوت را ةوللا ظ
 1 لسساو ت ؟للاو_ر درسا
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 ل اف ركزت ل17 نو ق ةوعسم ل 0 نس امدع 2 ةرعزلاو
 ملضف مرا كلانا 1 ال ملم ئه

 عقد يل مهو لسا اكان قدي 2
 2 دمروا نك ا ا لا ع 1 ل 2 "ل ا رس ااوا نيس
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 :روا يوب 0د اهددع 211/279 جاط سداد درع

 1 بهن 3 نم ول تسقلو قئؤلا انه تك
 و تقلا وهن لح كرنسل 7 صرو لواو
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 ادوات

 و نقف كاش كلاذكلا كاد دكا[
 الو نشد لادلا ةمردع فرجت لاظلاو بلت ت وأب مشت تترسخا زا قولا اف 2

 ف | يري نم كر حر ترم او 21
 مرو رلوضز ممم | 001111111
 هن 2 ةئزمصو ءرادعالا دقه راب

 ا
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 هه ىريلا ةطانسشلاو ف طيف حلاو اقفو تن
 ظ : فرش واغمل ةوالولاو كوله

 ةنهوورّملاو ةررَملا هواب
 0 كو دص تروص

 “| ةورع نيل افلا نز ققولا انهض
 ا هلاصر نم عولو بكر نس 1
 اسس 2# ىزيلمم او نايا مير لاو
 م ١ توللا ملباقو ل جزم مس
 :ريصنم نع لزعملاظ بإر ةمع تكن قو ناورل تفضح
 ' روص عيهطو

 7ق لرلا:ىوسورئاو بص لرفلاو جالصلاو سرها
 قهزو كا ؛اهزقو لوو يصو ةيكرلا د الا هرص بكد
 . مب الا عنمتل زن نن_(ًوطصز األ طابلا نا اهلا
 ' 2 ىنوقلا ءيزشلا وكيد بهن و نم مول يع قفولا#
 2 ةلباف ملح نم لا. وغير كاد ىشلا نم|وووسم
 2 تيب وق لم نمو هل ! وضم ه5 لولا و مالقا
 2 مزنرمو ل ةّشاحلا تئاحصحد هدمه
 | 000 ا را (يطتحح ل روض

 قرع
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 '  ارارمؤوب ذ بصرؤد لان ساواش نا جدت :لاضلا ناو َج
 تمار قر اورالا قطيصم علا انه طخ زك

 . تاال] هزرو شكت ءإ فاعلل باجامعو لاقت
 . « تااورسار لع هب عضنو فوعرلاس اروع ابرلقكو
 ديلا اهلا ص اولا يك ىاغيلا ابر فكل رقن م اهوثلتت
 ىرإلاو تار ىسلا كسي ,دلا نا ي(وت لود تإالاد دابيلا
 لكى سا و كام لبا ضراإنؤضو (تلاز جلو الوزت م١
 ميلع مؤ ز] نم ناف“ بركلا ءاعرل 6لد اف تاوام ا ٌضيعَو
 2 ةيرونو ايوركت نال اوسبلقلا نع ّبرآل ا ءنع ملا ضن
 مسا الملا ال اسما يظتعلا مهلا الارلا الو صو ةيورطاوا
 روويسلا باو ىلا بررسا زا ل ال مظل سولا بر
 عملارج دع مالسلاو ةالصلا هل 'ركو مركلا سولا
 تقو الو مولعم هوعريؤب كن دوت يكشلاو ةركملا أ
 ازعو لوم لاساو :عاطتسالا بسكآلب مولعم

 قارتا مينل بل اغالاو دهر الاف غامد رصلا بولت
 بومرشلا نعردا ضر ىذادلا مامالا ءاعدنم باف
 فلطللا كل اسا نيظلإ مرللا بويومنو ب اهالإب
 ىو غر يام مودل ع امولاا هن م ذ املا مب تداوم:
 وطللاٍّل نرر ثد اوح الس نم دئارثم| ةرم بدرعو
 مضاد مياصانم نيرنا يضر اقو لاوم ١ ممجو'

 صلو 4 درعا لل وبوس (,ضا يريس علا اقو
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 بركلل نم اهزؤو وس ان م ءاؤس اود ن اف تارايللا هزهعزم
 يانا رص وم اب شو :جاب مقطناو عسعرسر «ركفرؤيو ,ىلُف شاايحا سهلا عولف رنع ةرمعجبر | مسويفإب ىإب نملاطلا نم نكي اك ناك تاالارلاال 0 0 ا اءارعالادع ارضنو
 قيلاوسلاضون ون تنازل رب (ف نيوبرالا عرس كريس
 اضف ةربرم هع بيكن م لاقرنا مسار يي سلا] لولا نع

 نحت تيت ساارلا ةحيتؤماواو تشلعو مص ماطوضو

 انين ءءاضإل د عوالاجر كونا ه0 2 ( سانلا# نذاد
 0 ايرلم اهذاف انزل قيد ركتو قيم لأ ند
 دف إل يو تحرز ةرياب اهّتاص ناو ل اولا ذ تجلس
 نا ىو كوم ا الصاد 2 (رلا ةءوؤسل ندد اف ىؤنا برك قع
 ن اهفنوكو ولم ا ءوقنتو يضيبانابل نيو#ر د دى ذخأب
 سنو إسولا بوسي دكت م تءللا لم زكا يح
 نال 3| اون معلا يو سب ونس نع ثول ف بج هذ اف ونال يح
 نس اولفدالر يارباس تءادزقف ناسنارنع :م اهل
 ب (هرر| يس نم رسإ ندرمونك ضي الاس ونورا وجعا ثيَعأ
 انئافث إو بس( غغاضئرركلو اهعانو بوهيد سفن و
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 كوكو ذوا ما يلع بضنع نمو نا اوت سا نذ ان ضعت
 نع تلسادر قرط ٌثوا بلع غادوديد اغيلف ةريغوا
 ٍهزللء /رو كرهت امكن و وكول الازفا تضفلا يوم

 الإلا اللب دنرلد نبا نو بصغ تالفطا نورباتري مايرل
 . ةرياث لزب ,ىلع ,اؤص انريسب من دوص تيب يكس ١و معلا
 لونا نيظللامل بوس ا ةوررن دب اوسلا ءو مسن ام وقاد

 لب افلا عمابعو ا ةرلصؤلوبب 7
 .... 2 1 سضو تاعبالا مزه ودروكز لادوهلارعامت 2
 نيج ب ابغا“ (©دامالعربالا د قي نمإ,عنيصلا ويشلاب 0
 ءاكيسركلا ادن ( أب لهايزلا بركلا 2 نف ؛«قكعام اوامم ازا نص اصكايرب 2
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 تلي ننعم :اراع عما ةود زاك 5
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 8 ير الصلع سؤ لولا رك ةوباك افك يل يلي

 (فشواوس 5 1 مس ا

 و وي يوكو لمص نراك علا دبع د كلا ؟/ويس نا

 | 202 ةمراع اده/صاررفالا ةروصف باتكلا ةكياف فكر
 0 م سسو مالسلا دود ف هيلع سا طصرع لوضع وصب
 ْ شل عيدعأ ا قاولا عيرصا وطخ مركز ودع
 ءار ود نارص وص اى ضن اهب اك ,تباعرك بو يسارك ذ نو
 . ةمويام تاىوم او دب اوكسلاىلعو ثور شع اًمفلا دون ةليل ل
 دعو (ويساعز ص ءازللا قو ل ولسا ُْؤأب 'قككمَو
 لوا تلا ارو ران (ولكد ادكلاو ئعر و (ًريسلا
 ةريا بءاورالاؤطصم ين ف طفي رتل ما مولع
 ٌّك ءلا ةروص 2س ماء نعسا ضر قيوصلا يطصم عطلاراف

 يبول نس اعؤورر كالا قيدسلا ةامر يذلا ب راظفلو
 القز مو زد عدا لوهنر يللا مايا ةدلسس و
 ضصاكعو عملا دلع سس لوك كو روما اولوهب

 .ايرلا لب عضلا رع ممنع هل عزل ونلادنع ال سيوواسلا ظ
 لارا 0 ا رباكم ءاسم لا رعد

 0 (ىنلايورل ةرباق
 تولا يا ,ساز و سر رك ولا نيرا داعب 0
 ركب «الومد (زيساع حر (بو مسوص رضرإب رك إب هولا
 ل ل سماد ملقعلا لام يضرلا فاورلا 00 كروبع
 .لمنو نرهاومو ىزسو ممدرراوصء ضوررو للك امو: لق
 ه«يرلا بازعد 0 اينرلا ءاإر ند ذاع عرهبر اوصل
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 : ظ مليللل قاعبرركتو نيصارلا راب ككرزب ضالاو اينولا ةنتقو
 ظ كسار جكلاراق ةريا© سؤتاءالسلاد ةالصلاب لع ارت نايا
 ل (ود ماجر قع ايلل لئنلاردلا 2ث هضنأم عيمابيئضودرت
 مسالارل ت الن مراق نامح شاب اقم نعيرر كم ب انوضنو
 نأ ند يعبصلا ل ضراس دهب ةوم يام اعولا انو عيرلف عماش

 الت ادمن وليأف لاو كاؤف متحاصردلا قفاز( رعا عمرك
 بتولا ىلا رس( الا وقالو لوعالو صضرلا نضرلاسارسو دل

 دع لونا زئفان رصاا موإ هرفأب د4 دق (ىلص 4 1 1
 (طالار اكسو لاو اومسفعرازصو يفق ب نصور
 لاتساوى (يِف اكوتسا (ذ(ق ةالصلا باتكو :(مهالاوتى ازغلا
 لل مل : انقضت س املا برد ذوع الق اع يلف كن وك تاضاو
 كوارث حاد دهس نم رايعالابعك/(و يوثنا ةماقرلإم تامل م
 انرعوكرتب نينحكر ورد عصر رس :قوصلا نمل تك سس ق وصنف
 ااه سون الو ةنسئ زفات ال موهقلا يع اوعي الاملاال يذلا 0 00 مما ارعولضو
 نمؤر سلا فعبر امو 4 اطعا الا رايئسسال اسر ضرالا امو
 لي نيم راك ما ةونرو وقت او ارش حوحو انيكسم وما

 ىو يفت, نا_'رداسا سويؤلاي لا صرلاضرلا مساس ماصالا 0
 عرداو'ايهازا نب زامل كتم | لاراب اعوررر افلام شقتعتو
 ةيرقوفد رصرلا ص رلا سس هيلف يلم ا يلع كوهإ ناوارا نم ود اف
 (رتلك كرو اههتبك سيب لا ةمايؤلا مود ءدضعَف اهي ضرالاو قحرا
 .٠ مفسرّىلا :قمل و ة(نلزناالا ار نمو (ييالخ رداع مودل ينويلع
 رد / ويسر و لاوس فيا رس عرتو يلم ا مما وجل يعود
 وبكرلا  .نلايزرائلا ايش | نما لكناود نان وخن ىلا

 شالا يانكل زم ازعل أد يسا نب يديسلا نب نيرا
 الرد فق ائقنو مسا سوف :ثرسلا جاكم زيزي دس جاوسلا

 يح دو يما تك اشسمو ميالساو نحما ممولع تاكربو 2
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 را ايلا لع روزا لاو ةرزصلا_وفنو م لا ةررص
 اند داو تنال تنم لاب قرع ىرحا
 ب7 ارلاراودل يل ف ع ةارو ل ميقكملآو رك
 ظ ةارقو سرع سر برس الوقمالس ةارقو قرع « در سكو (ويمس

 . ٌمِمْسنر لو نام مصرلا وؤفلاو دينا اويمح بون زلوم لا ظ
 المو ) ىبلارع ةازصلا الا ص قالو 6 فكرع م

 | هالاتسالاجّوروبلق -اوصك كلذ نوكيو (وق ةوايزلاضت
 0 قعرو ال بوس اهف نر ارلا عيلص# تير ولا باتك كلام ةر(و

 9 لس عبرا ةضورؤم ةالصإل بقعمجشلا اوما طر املا
 ارير اًنايرو ارخاو ارلال كتعال اكرضو مهلا لاملا | نا دهسا
 8 اوبايخشلا يدر ؟كفوالع هما بولسم ل نكت هكاوسوويومال
 راك ئمءا نما تاسب (نععتو عرسمعل نعود 4و الا نس
 رباقكو مميضغ ممم (ر ذوعا ءاسم (؛ رلكف و ٌىاصص ل
 تنصح نورك ناو نيطلكلا تاروت نم واكو ابعرُش نمد

 ابا تويال يذلا مويقلا يتحكم ( لابو يلهتاو نيب وو سعت
 مظحيلعلا سامالا عوف الو لوح ]إن هولا معو يلع توكدم

 نها ذاتسالا يعوا نس لوتنا طق بكي
 ودبام كن كلاسا هيف 3 سما داَضْبو عرس دلاس رو
 0 دعما الو موللا د صا لأ نم تؤروتساو زرر
 | الاد اي وار |ام ككل ْيَس نه
 . لحمها مىرللا كلوررام 1 ولالا تا

 لكيلا يوصف كالو 0 كلا ىرصئوم باغ
 ' ظرما نود كيل اس لاوس لاو صوهلا ثكتس ىلطاام
 نيف يلع الو دلل اك كلا ل ارسز وج اف لاوسلا
 ١ بسهاوب مايقلا لاس لب 2 رااوسنت وشب
 ١ ملي :يرودزسسركار جاد مورس ا لبنا دلقم

 00 ةاوسل 1 |
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 ص |ماللل زاكفم فاون رق ام مم انمو ارنب

 ص تاير هيبتا مهفس و

 ل ظ ٍىمو وس لأ نم ظضؤك ناك رالا

 ةقورسلا نم ناما كك ناو لادا ةيدتصا ليدل

 اىوضو ءاينال ويت يصور | مرو مهلا ئميضل ىلا عشت طو

 وفيوموئ ردع سون و امااممم انم و كرب نا وأرأ ئم

 دا زؤلان مرسين اه نيرقكز ةلصدفاوي ل ارفوعرب ٠

 درو بوقعرئاهساّثرو سوصو ربا تل مارلل

 2 رغلاو روب ذلار ريت الاد ةاروتلا مآ نافل وزع الي 7

 ىلنابب تارئلاو ملا نم ريو يرام صانهث يلا معلا
 هزت اري ناو م ار نإ لا ٍر ير اوف تصد 0 ريا

 مم 0

 01 اعص قلق نم وت كب ( ميلا

 اد انغان_ كايف الا لامالا ت'افو كئمالا ءاصرلا هئارلرخأال

 21 غرم نمؤبراو يرماى تع ١ يعل

 ْ ' تام كل نا /عا يا مردلا نطل“ "لاقل موسا ءاعد
 كيل اؤا يانع كل ناو ولط ا ىوصتعسا' لا توصوت اذا



 لعيو ص خرق ض كذمالا

 ريب تره 2 هيلا 8 ناو متْزَقْي 2( ةفبرع ين اج ارازض ب ابر

 يؤم يشن كؤطل نمر يلع وللا "بنو ٌبهتاف هتروسا
 ليي ىلطت ةيغن كي :كناو ىائوو يلق ضرع
 مطو لم ككيانع نم يلملاو ى "او يوم نم يرسا

 000 يا جر كارل نم تو يل لضرب نياهوب ير قنت
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 نانرنأم كمركو رخل كفل قلم (عو َىواقش نم ةواوس :
 ] "اك ووص بإب نلدب او هللا قدص غم كيلا ةيانالا <

 بشو لاخلا راسل قلْفَتو كرزع اه ىلق صين يح
 | 2 رىتعاو زاماح يرجو كيلا خزفا اعيؤم 0
 | لحاف يلاظلا» كرك 00 مو ءايذع

81 : 

 0 0 3( تتسم ودوإ 0 نزيصبا 2 مفرط 1 6 7

 ظ 00 كم يل ينمعو قس عرس 2مل
 نا اهكارسيمو و تاجا ضاق ساو لاوث مسا
 انئأيامماؤي سس 00 ن(اكسلا ,ضئام مرا ءزعتءارو

 ك وم اريع اهولش ةولازارا 9 ق ىإلا
 تيكا ثددزمف كوشو (وملا يدع بلع /

 هسررل ةعل اطلاربق 0 010 2
 مالا تارا نمد ينعترطا دودلا علا الا نم نوكي نا صوب
  يلعرناو كلضف تاوباإ مرفلاروزد معركاو
 1 لو قالا 7ع 0
 وى كييسوانو از ّمتملا "ىلاعنوكي اعولا انس لع

 وه
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